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شكر وتقدير

بدأ إعداد الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج يف عام 2010 عقب االجمتاع العارش ملؤمتر 

األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج. وتعترب هذه الطبعة، 
شأهنا شأن الطبعات السابقة نتاجا للعمليات املضطلع هبا 
يف االتفاقية. وساعدت األطراف يف االتفاقية واحلكومات 

األخرى واملنمظات املراقبة يف حتديد شلك هذه الطبعة 
عن طريق مسامهاهتا خالل خمتلف االجمتاعات فضال عن 

تعليقاهتا ومدخالهتا بشأن املشاريع السابقة من هذه الطبعة 
الرابعة.

وأعدت أمانة اتفاقية التنوع البيولويج، بدمع من الفريق 
االستشاري للطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 

البيولويج، ومكتب اهليئة الفرعية لملشورة العملية والتقنية 
والتكنولوجيا، وبالتعاون الوثيق مع العديد من املنمظات 

الرشيكة واألفراد من احلكومات واملنمظات غري احلكومية 
والشباكت العملية اليت أهسمت بالوقت والطاقة واخلربة 
بخساء إلعداد الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 

للتنوع البيولويج. وتعترب الطبعة الرابعة لذلك نتاجا للجهود 
امجلاعية هلذا املجمتع. ونتيجة للعدد الكبري من املنمظات 

واألخشاص املشاركني يف إعداد الطبعة الرابعة، مفن 
الصعب توجيه الشكر مجليع املسامهني باالمس، إذ أن ذلك 
قد يؤدي إىل جتاهل بعض املسامهني. وحنن نعتذر بصدق 

ألي خشص مل نذكر امسه عن غري قصد.

واكنت التقارير اخلامسة املقدمة من األطراف يف االتفاقية 
مصادر رئيسية لملعلومات املستخدمة يف إعداد الطبعة 

الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج. وقد 
أثرت هذه التقارير يف التقرير برمته. وتود األمانة أن تعرب 
عن شكرها لألطراف اليت قدمت تقاريرها الوطين اخلامسة 

وقت االنهتاء من إعداد الطبعة الرابعة.

وتقوم الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج عىل أساس تقرير تقين جرى نرشه بعنوان 

السلسلة التقنية رمق 78 التفاقية التنوع البيولويج. وأعد هذا 

التقرير التقين مجموعة من الرشاكء بقيادة الربناجم الدويل 
 ،)DIVERSITAS( للبحوث يف جمال التنوع البيولويج

والربناجم العاملي لرصد احلفظ التابع لربناجم األمم املتحدة 
للبيئة، وواكلة التقيمي البييئ اهلولندية، ومصايد األمساك 
يف جامعة بريطانيا الكولومبية، ومركز لكية العلوم، يف 

لشبونة، واملركز األملاين للبحوث املتاكملة يف جمال التنوع 
البيولويج )iDIV(. وتود األمانة أن تشكر بول ليديل الذي 

روب  نسق إعداد التقرير فضال عن كبار املؤلفني املعنيني ومه: 
المكاد، وباتريشيا بالفانريا، وسيلني بيالرد بن تن برنك، ونيل 

بريغس، وسيلفيا سيسو، ووليام شونغ، وفييل كريستنسن، 
وفرانك كورشامب، وبابرا كونشالفزي، وستيفاين يانوكوسيك 

– هارتيل، ومارسيل كوك، وجينيفر فان كولك، وكرنيليا 

كروغ، وبول لواكس، وألكسندرا ماركزي، وبيرت ماميب، 
والتيشيا نافارو، وتمي نيوبولد، وهرنيىك برييرا، وأوجيين 

ريغان، واكرلو روندينيين، ولويس تيه، وديريك تيتنسور، وي. 
رشيد سومايال، وبيرت فريبورغ، وبيريو فيسكونيت، ومات 
ولبول. واسمتد إعداد الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات 

العاملية للتنوع البيولويج أيضا إىل معلومات وسيناريوهات 
من إعداد واكلة التقيمي البييئ اهلولندية، حول االهسامات 

املمكنة من القطاعات من أجل حفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام. وقاد إعداد هذه الوثيقة التقنية مارسيل 
كوك وروب المكادي، وأتيحت الوثيقة باعتبارها العدد 79 من 

السلسلة التقنية الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولويج.

ويستند التقيمي يف الطبعة الرابعة من التوقعات العاملية 
للتنوع البيولويج أيضا إىل البيانات والتحليالت املقدمة 
من الرشاكة املعنية مبؤرشات التنوع البيولويج، ويه 

شبكة من املنمظات اليت اجتهت معا إىل تقدمي معلومات 
التنوع البيولويج األكرث حداثة لتتبع التقدم احملرز حنو 

بلوغ أهداف أييش. ويتوىل تنسيق الرشاكة املركز العاملي 
لرصد احلفظ التابع لربناجم األمم املتحدة للبيئة. ويضم 

رشاكء املؤرشات منمظة التنوع البيولويج الدولية، واملنمظة 
الدولية حلياة الطيور، وجامعة اكرديف، واتفاقية االجتار 

الدويل باألنواع املهددة باالنقراض، واالتفاقية األمم املتحدة 
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سوزا دياز. وأدار إصدارها روبروت هوفت، وكريان موين، 
ودافيد كوبر، ودافيد أنسوورث. وباإلضافة إىل الكثري 

من موظيف األمانة، قدم املتدربون واملستشارون مدخالت 
وتعليقات عىل الطبعة الرابعة من النرشة مكا اشرتكوا يف 

إعداد الدراسات التقنية األساسية، مبا فهيم جوزيف أبيوت، 
وديديه بابني، وجنيفر بانسارد، واكثرين بالكوود، وماتيوز 
بانسيك، وشارلز فيسانكون، واكثرين بلوم، وليجي اكي، 
وأدم شاريه اكستونغاي، ومونيك شياسون، وآين اكنغ، 

ودافيد كوتس، وادوين كوريا، وجيل كوتورييه، وأوليفيه دي 
مونك، وماثيو دياز، ودافيد دويث، وجوشوا داتون، وإميي 
فرنكيل، واكثرين غارفورث، وسارات بابو غيدا، وبياتريس 
اكسرتو، وجويل فرميان، وجنيفر غويب، وجايك  غومز – 

غريكن، وأوليفييه هيالل، ولزيا يانيشفسيك، وايلينا كنيدي، 
وساخيل كوكيتسو كريي الندري، وجهييون يل، وماركس 
لميان، وأندريه مدار، ومانويال بيسوا دي مرياندا، وايان 

مارتن، وجوهاين مارنينزي، وبرامي مهتا، وليا دمحم، وبريان 
ميللر، وجيسياك باويل، وعليا رشيد، وشانتال روبيشو، 

وكريستينا رومانيليل، ونادين سعد، وأتينا سادغ، ودجينيبا 
ساكو، واكتالينا سانتاماريا سميون شييل، وجون سكوت، 

وميتشال سيدر، وجونكو شميورا، ودافيد ستيورمان، وأندرو 
ستيفنسون، وجزييال تاالماس، وتريستان ترييل، وأردشري 
فافاداري، وبيدج يانغ، وأتسوهريو يوشينااك، وييبني زاجن 

وتتيانا زافارزينا.

ويف حني حرصت األمانة حرصا شديدا عىل مضان استناد 
مجيع البيانات الواردة يف الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات 
العاملية للتنوع البيولويج إىل أدلة عملية مؤكدة، فهي تتحمل 

املسؤولية الاكملة عن أي خطأ أو هسو يف هذا العمل.

وأنتجت الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج مبسامهات مالية وعينية من كندا، واالحتاد 

األورويب، وأملانيا، واليابان، وهولندا، وإسبانيا، واململكة 
املتحدة لربيطانيا العمظى وأيرلندا المشالية.

لألغذية والزراعة، وبرناجم شعوب الغابات، وجملس رعاية 
الغابات، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولويج، 

والشبكة العاملية للبصمة البيئية، واملبادرة الدولية للنيرتوجني، 
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، وفريق املتخصصني املعين 

باألنواع الغريبة الغازية التابع للجنة بقاء األنواع يف االحتاد 
الدويل حلفظ الطبيعة، وجامعة أولكاند، وجملس الرعاية 

البحرية، وجامعة ماجكيل، واملركز الوطين للتحليل والتجميع 
 ،TEAM اإليكولويج، ومنمظة التعاون االقتصادي، وشبكة
وTerralingua، والشبكة الدولية لرصد االجتار باحليوانات 
والنباتات الربية )TRAFFIC(، ومركز مصايد األمساك يف 

جامعة كولومبيا الربيطانية، وبرناجم املياه يف النظام العاملي 
لرصد البيئة التابع لربناجم األمم املتحدة للبيئة، واحتاد 

التجارة البيولوجية األخالقية، ومنمظة األمم املتحدة للرتبية 
والعمل والثقافة، وجامعة كويزنالند يف أسرتاليا، والصندوق 

العاملي حلفظ الطبيعة.

وأرشف عىل إعداد الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات 
العاملية للتنوع البيولويج الفريق االستشاري املعين بالطبعة 

الرابعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، وتعرب األمانة 
أدجميا  عن امتناهنا لإلرشاد والدمع املقدم من أعضاهئا: 
تومبيانو، وريزا مسيث، وهايغان زو، وتريسيتا بورغس 

هرنانديز، وجان بالسنيك، ومصطىف خمتار عىل فودة، وآن 
تيلر، وأضغر دمحم فاضل، وحترو نااكشزيواك، وروكسانا 

سوليس أورتزي، وإيفون فزيينا، وجويج اكرينو، ودافيد 
مورغان، وليندا كوليت، وتمي هريش، وتوماس الجفوي، 
وستيورت بواشارت، ومات وابلول. وأعد التقرير أيضا 

بإرشاد من مكتب اهليئة الفرعية لملشورة العملية والتقنية 
والتكنولوجية ورئيهسا جمييدو دايل تويس.

وقد أتيجت مشاريع التقرير الرئييس للطبعة الرابعة من 
نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج وكذلك الدراسات 
التقنية األساسية الستعراض النظراء. وساعد كثريا عىل 

إعداد التقرير التعليقات اليت وردت أثناء معلية استعراض 
النظراء هذه.

وكتب الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج وقام بتحريرها تمي هريش، وكريان موين، 

وروبرت هوفت، ودافيد كوبر. وقدم اإلرشاد بروليو ف. دي 
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تمهيد

يدرك املجمتع الدويل بشلك مزتايد الصلة القامئة بني التنوع 
البيولويج والتمنية املستدامة. مكا تزتايد أعداد الناس الذين 
يدركون أن تنوع احلياة عىل هذا الكوكب ونمظه اإليكولوجية 
وما يرتتب عىل ذلك من آثار يشلك أساس رصيدنا املشرتك 

من الرثوة والصحة والرفاه.

وجيب توسيع نطاق هذا االجتاه اإلجيايب يف إطار جهودنا 
الرامية إىل التصدي للدالئل املقلقة عىل فقدان التنوع 

البيولويج، الذي له أكرب األثر عىل الفقراء ويؤثر يف هناية 
املطاف عىل لك املجمتعات واالقتصادات. 

وخالل السنوات األوىل من عقد األمم املتحدة للتنوع 
البيولويج 2011-2020، قطعت األطراف يف اتفاقية التنوع 

البيولويج شوطا كبريا يف التصدي هلذه اخلسارة. بيد أنه 
ال يزال يتعني القيام بالكثري لتحقيق أهداف آيتيش املتعلقة 

بالتنوع البيولويج. 

ويبني هذا اإلصدار من الدراسة االسترشافية للتنوع 
البيولويج يف العامل أن بذل جهود منسقة عىل مجيع 

رت  املستويات يتيح لنا حتقيق األهداف والغايات اليت ُسطِّ
يف اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج للفرتة 2011-
2020. وسيهسم النجاح يف ذلك إىل حد كبري يف حتقيق 

األولويات العاملية األوسع نطاقا املمتثلة يف القضاء عىل 
الفقر، وحتسني الصحة البرشية، وتوفري الطاقة والغذاء 

واملياه النظيفة للجميع. 

وإنين أحث الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة يف 
لك ماكن عىل مراعاة استنتاجات اإلصدار الرابع للدراسة 
االسترشافية للتنوع البيولويج يف العامل يف ما تضعه من 

خطط، واإلقرار بأن التنوع البيولويج يهسم يف التغلب عىل 
حتديات التمنية املستدامة اليت نواجهها، مكا أحهثا عىل 

مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتقيق أهدافنا املشرتكة. 

وتزداد أمهية ذلك يف هذه الفرتة احلرجة، حيث يكثف العامل 
من جهوده الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 

ووضع خطة جديدة للتمنية املستدامة، واعمتاد اتفاق قانوين 
ولك ذلك حبلول عام 2015.  مفيد يف جمال تغري املناخ - 

وإنين أنوه بأمهية هذا املنشور مجليع األطراف املعنية 
باتباع هنج معيل املىحن من أجل وضع حد لفقدان التنوع 

البيولويج ووضع العامل عىل املسار الكفيل بتحقيق املستقبل 
الذي نصبو إليه.

بان يك مون
األمني العام ، األمم املّتحدة
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إن اإلدارة املسؤولة للتنوع البيولويج يف كوكبنا مدفوعة 
ليس حفسب بشعور مشرتك مبسؤوليتنا إزاء األجيال 

القادمة. والعوامل اليت تدفع صانيع السياسات إىل محاية 
التنوع البيولويج يه ذات طابع اقتصادي مزتايد.

والتنوع البيولويج هو الدعامة األساسية لالقتصادات 
املتقدمة والنامية. وبدون تركزات حصية للتنوع البيولويج، 

فإن سبل العيش وخدمات النظم اإليكولوجية، واملوائل 
الطبيعية، واألمن الغذايئ ميكن أن تقّوض بشدة.

ولنأخذ إزالة الغابات مكثال. فالربمغ من أن وقف إزالة 
الغابات قد ينطوي عىل تاكليف من حيث ضياع فرص 

الزراعة وقطع األخشاب، فإن هذه يتجاوزها إىل حد كبري 
قمية خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها الغابات. وجيد 
هذا التقرير أن خفض معدالت إزالة الغابات سيؤدي حسب 
التقديرات إىل منفعة سنوية قدرها 183 مليار دوالر أمرييك 
يف شلك خدمات النظم اإليكولوجية. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن الكثري من األرس يف البلدان النامية، السميا يف آسيا، 
تسمتد ما يصل إىل 50-80 يف املائة من دخل األرس السنوي 

من املنتجات احلرجية غري اخلشبية.

وميكن لألمعال الرامية إىل خفض اآلثار السلبية عىل التنوع 
البيولويج أن تدمع نطاقا عريضا من املنافع املجمتعية، 

وتضع األسس لالنتقال االجمتايع االقتصادي إىل منوذج 
أكرث استدامة ومشوال للتمنية. ويف إطار هذا المنوذج، فإن 
القمية االقتصادية للتنوع البيولويج حتتسب بشلك مبارش، 

وتوفر لصانيع السياسات حوافز حقيقية للغاية لضامن 
اإلدارة الرشيدة لغاباتنا وحميطاتنا وأهنارنا ولالختالف 

الغين لألنواع اليت تتضمهنا.

وتقدم الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج لنا فرصة ليك نقمّي ما أحرزناه من تقدم، وأن 

نلزم أنفسنا من جديد بإعادة النظم اإليكولوجية بعيدا عن 
العتبات اخلطرة للتدهور واالستغالل. ويتطلب ذلك القضاء 
عىل الدوافع وراء فقدان التنوع البيولويج، اليت غالبا ما 

تكون اكمنة يف أمعاق نمظنا لصنع السياسات واحملاسبة 
املالية، وأمناط اإلنتاج واالسهتالك.

وتريم أهداف أييش العرشين للتنوع البيولويج يف هناية 
املطاف إىل حتقيق رؤية عام 2050 لعامل بدون فقدان التنوع 

البيولويج أو تدهور النظم اإليكولوجية. ويه جكزء من 
اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020، تشلك 

أساس خارطة طريق صعبة ولكهنا قابلة للتحقيق خالل ما تبىق 
وميكهنا أن حترز  من عقد األمم املتحدة للتنوع البيولويج – 

تقدما يف اجلهود العاملية الرامية إىل تقيمي التنوع البيولويج 
من جانب مجيع القطاعات يف املجمتع، وحفظه واستخدامه 

حبمكة، وملنفعة مجيع الناس.

أخمي شتايرن
وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لربناجم 

األمم املتحدة للبيئة
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يف ناغويا، باليابان، يف عام 2010، أعلن املجمتع الدويل، 
الزتاما أمام األجيال القادمة، واعمتد اخلطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2011-2020 و20 هدفا من أهداف أييش 
للتنوع البيولويج. واكنت اللحظة احلامسة مبثابة اعرتاف 

بأن التنوع البيولويج ليس مشلكة يتعني حلها حفسب، ولكنه 
رضوريا للتمنية املستدامة، وهو أساس رفاهية اإلنسان.

وبعد أربع سنوات، وحنن نقرتب من منتصف عقد األمم 
املتحدة للتنوع البيولويج، تقدم الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج تدبريا مهام ملا نفعله. 

ومن األنباء الطيبة أن األطراف حترز التقدم، وأهنا اختذت 
الزتامات مملوسة لتنفيذ أهداف أييش للتنوع البيولويج.

غري أن الطبعة الرابعة من النرشة تبني لنا أيضا أن هذا 
اجلهد جيب مضاعفته، وذلك لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
للتنوع البيولويج 2011-2020 وحتقيق أهداف أييش للتنوع 
البيولويج. وسوف تتعرض نظم دمع احلياة يف كوكبنا 

لضغوط إضافية، وذلك بزتايد الساكن، وتغري املناخ، وتدهور 
األرايض. وسيحتاج معل األطراف أن يتغلب عىل هذه 

الضغوط.

وتبني لنا الطبعة الرابعة من النرشة أن العمل ال يأيت من 
حلول »حسرية«، ولكن من تلك االسرتاتيجيات اليت تعاجل 

يف نفس الوقت األسباب املتعددة لفقدان التنوع البيولويج. 
دجم قمي التنوع البيولويج  واإلجراءات املطلوبة متنوعة: 

يف السياسات، والتغريات يف احلوافز االقتصادية، وإنفاذ 
القواعد واللواحئ، وإرشاك املجمتعات األصلية واحمللية 

وأحصاب املصلحة وقطاع األمعال وحفظ األنواع املهددة 
باالنقراض والنظم اإليكولوجية املهددة. وميكن تعزيز 

جهودنا، بل جيب تعزيزها من خالل فهم الروابط احلرجة بني 
التنوع البيولويج والتمنية املستدامة. وتدمع التدابري الالزمة 

لتحقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج أيضا أهداف زيادة 
األمن الغذايئ، والساكن األكرث حصة، واحلصول احملّسن 
عىل املياه النظيفة والطاقة املستدامة للجميع. وتعترب اخلطة 

االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020 اسرتاتيجية 
للتمنية املستدامة. وجيب أن نواصل جهودنا ليس حفسب 
لتحقيق رسالة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج، بل 

األهداف االجمتاعية واالقتصادية والبيئية للتمنية املستدامة، 
ولتحقيق رفاهية اإلنسان باالنجسام مع الطبيعة.

بروليو فرييرا دي سوزا
األمني التنفيذي، اتفاقية التنوع البيولويج
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 الموجز
التنفيذي
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مع نرشها يف منتصف فرتة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولويج 2011-2020، تقدم هذه الطبعة الرابعة من 

نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج تقريرا مناسبا من 
عن التقدم احملرز حنو الوفاء بأهداف أييش  حيث الوقت: 
العرشين للتنوع البيولويج واإلجراءات احملمتلة لإلرساع 
يف إحراز هذا التقدم؛ وعن الفرص لتحقيق رؤية عام 2050 
بشأن »احلياة بانجسام مع الطبيعة««؛ وعن أمهية التنوع 

البيولويج يف الوفاء باألهداف األوسع نطاقا للتمنية البرشية 
املستدامة خالل هذا القرن.

الرسائل الرئيسية

مت إحراز تقدم مهم حنو الوفاء ببعض مكونات غالبية أهداف 
أييش للتنوع البيولويج. وبعض مكونات األهداف، مثل 

محاية 17 يف املائة عىل األقل من املناطق األرضية ومناطق 
املياه الداخلية، يه عىل مسار حتقيقها.

غري أنه يف معظم احلاالت، لن يكون هذا التقدم اكفيا 
لتحقيق األهداف احملددة لعام 2020، ويقتيض األمر اختاذ 
إجراءات إضافية لإلبقاء عىل اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج 2011-2020 عىل املسار الصحيح. وترد أدناه 
اإلجراءات الرئيسية احملمتلة لإلرساع يف إحراز التقدم حمو 

لك هدف من األهداف.

وتويح االستقراءات ملجموعة من املؤرشات أنه استنادا 
إىل االجتاهات الراهنة، ستسمتر الضغوط عىل التنوع 

البيولويج يف الزيادة حىت عام 2020 عىل األقل، وأن حالة 
التنوع البيولويج ستسمتر يف التدهور. وهذا بالرمغ من 

حقيقة أن استجابات املجمتع لفقدان التنوع البيولويج تزتايد 
بدرجة بالغة، واستنادا إىل اخلطط وااللزتامات الوطنية، من 

املتوقع أن تسمتر يف الزيادة حىت هناية هذا العقد. وقد 
يكون ذلك جزئيا بسبب فرتات التأخري بني اختاذ اإلجراءات 
اإلجيابية والنواجت اإلجيابية امللحوظة. ولكنه قد يكون أيضا 

ألن االستجابات قد ال تكون اكفية نسبيا للضغوط، حبيث 
أهنا قد ال تتغلب عىل اآلثار املزتايدة لدوافع فقدان التنوع 

البيولويج.

وال ميكن معاجلة لك هدف من أهداف أييش للتنوع 
البيولويج مبعزل عن بعضها البعض، إذ أن بعض األهداف 
تعمتد بقوة عىل حتقيق أهداف أخرى. وسيكون لإلجراءات 

حنو أهداف معينة أثر قوي خصوصا عىل حتقيق بقية 
األهداف. وبصفة خاصة، هناك أهداف تتعلق مبعاجلة 

األسباب الاكمنة وراء فقدان التنوع البيولويج )ومعوما 
تندرج هذه األهداف حتت الغاية االسرتاتيجية ألف(، وإعداد 

أطر وطنية لتنفيذ أهداف أييش للتنوع البيولويج )اهلدف 
17(، وحشد املوارد املالية )اهلدف 20(.

وسوف يسامه الوفاء بأهداف أييش للتنوع البيولويج 
بشلك مملوس يف األولويات العاملية األوسع نطاقا اليت 

ويه احلد  تقوم مبعاجلهتا خطة التمنية ملا بعد عام 2015: 
من اجلوع والفقر، وحتسني حصة اإلنسان، وكفالة عرض 

مستدام من الطاقة، والغذاء واملياه النظيفة. ومن شأن 
إدماج التنوع البيولويج يف أهداف التمنية املستدامة، قيد 

املناقشة يف الوقت الراهن، أن يقدم فرصة ليك يكون التنوع 
البيولويج يف صلب صنع القرار.

وهناك مسارات ممكنة لتحقيق رؤية عام 2050 لوقف 
فقدان التنوع البيولويج، باالقرتان مع األهداف الرئيسية 

للتمنية البرشية، واحلد من تغري املناخ إىل احرتار يبلغ 
درجتني موئيتني، وماكحفة التصحر وتدهور األرايض. غري 

أن الوصول إىل هذه األهداف املشرتكة يتطلب تغيريات 
يف املجمتع مبا يف ذلك استخداما أكرث كفاءة لألرايض، 

واملياه، والطاقة واملواد، وإعادة التفكري يف عادات اسهتالكنا 
وخصوصا التحوالت الرئيسية يف النظم الغذائية.

ويشري حتليل القطاعات األولية الرئيسية إىل أن الدوافع 
املرتبطة بالزراعة مسؤولة عن 70 يف املائة من الفقدان 

املتوقع للتنوع البيولويج األريض. ولذلك، مفن احليوي 
معاجلة االجتاهات يف النظم الغذائية عند حتديد ما إذا اكنت 

اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020 سوف 
يكتب هلا النجاح. وتتضمن احللول لتحقيق الزراعة املستدامة 

والنظم الغذائية املستدامة الزيادات املستدامة يف اإلنتاجية 
من خالل استعادة خدمات النظم اإليكولوجية يف املناظر 

الطبيعية الزراعية، واحلد من النفايات واخلسارة يف سالسل 
اإلمدادات، ومعاحلة التحوالت يف أمناط االسهتالك.

معلومات أساسية
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فميا ييل موجز الستنتاجات الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج وتتضمن االجتاهات 

األخرية، واحلالة الراهنة والتوقعات حىت عام 2020 املتعلقة 
بالغايات الشاملة امخلس للخطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولويج 2011-2020 وما يصاحهبا من أهداف أييش 

للتنوع البيولويج، وحيدد بعض اإلجراءات الرئيسية احملمتلة 
اليت قد ترسع من التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف، إذا 

طبقت عىل نطاق أوسع.

وجيمع هذا التقرير خطوط أدلة متعددة  مشتقة من مجموعة 
عريضة من املصادر. ويستند إىل أهداف، والزتامات 

وأنشطة البلدان عىل النحو املبلغ عنه يف االسرتاتيجيات 
 )NBSAPS( وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج

والتقارير الوطنية، فضال عن التقيميات الذاتية لألطراف 
للتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج. 

ويأخذ يف احلسبان املعلومات عن حالة اجتاهات التنوع 
البيولويج اليت أبلغت عهنا األطراف والواردة يف األدبيات 
العملية، ويستفيد من االستقراءات اإلحصائية املستندة إىل 
املؤرشات حىت عام 2020 فضال عن سيناريوهات قامئة عىل 

المناذج األطول أجال.

موجز للتقدم المحرز واإلجراءات الرئيسية المتعلقة بالخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011
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الغاية االستراتيجية ألف 

 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق 
تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع

االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

استنادا إىل األدلة احملدودة املتوافرة، يبدو أن التوعية 
العامة بالتنوع البيولويج وبأمهيته تزتايد يف لك من العامل 
املتقدم والعامل النايم، بالرمغ من أهنا ما زالت عند مستوى 

منخفض يف بعض البلدان )اهلدف 1(. وقد حتقق تقدم 
مهم يف دجم قمي التنوع البيولويج يف معليات التخطيط 

واسرتاتيجيات احلد من الفقر. وأحرز تقدم أيضا يف دجم 
رأس املال الطبييع يف احلسابات القومية. وما زالت هناك 
اختالفات واسعة بني البلدان، ولكن املبادرات الدولية تساعد 

يف تقليل هذه االختالفات )اهلدف 2(. وتسمتر احلكومات 
يف تقدمي اإلعانات الضارة بالتنوع البيولويج، وبيمنا 
يزتايد حتّول اإلعانات الزراعية حنو احلوافز اإلجيابية 

حلفظ التنوع البيولويج، فإن األدلة ليست حامسة معا إذا 
اكنت هذه احلوافز ستحقق أهدافها )اهلدف 3(. وبيمنا يمت 

استخدام املوارد الطبيعية عىل حنو أكرث كفاءة إلنتاج السلع 
واخلدمات، إال أن هذا التقدم تتجاوزه مستويات اسهتالكنا 

اإلمجايل املزتايدة بدرجة أكرب. وال يرحج أن النظم 
اإليكولوجية ميكن إبقاهئا مضن احلدود اإليكولوجية املأمونة 

نظرا لألمناط احلالية لالسهتالك )اهلدف 4(.

التقدم  تسرع  أن  يمكن  التي  المحتملة  الرئيسية  اإلج��راءات 
المحرز نحو هذه الغاية، إذا طبقت على نطاق أوسع

جهود متسقة واسرتاتيجية ومستدامة لالتصال،  •
واسرتاتيجيات ومحالت لزيادة التوعية بالتنوع البيولويج 

وقميه، وبوسائل لدمع حفظه واستخدامه املستدام.

االستخدام األفضل للعلوم االجمتاعية، مبا يف ذلك  •
فهم الدوافع االجمتاعية واالقتصادية والثقافية اليت حتفز 

السلوك، والتفاعل بني هذه الدوافع، من أجل حتسني تصممي 
محالت االتصال واملشاركة والسياسات ذات الصلة.

مواصلة التجميع لإلحصاءات البيئية وبناء احلسابات  •
البيئية االقتصادية، مبا يف ذلك إعداد وحفظ احلسابات 

القومية ألرصدة املوارد الطبيعية املتعلقة بالتنوع البيولويج 
)مثل الغابات واملياه(، وعند اإلماكن، دجم هذه يف احلسابات 

املالية القومية.

إعداد وتنفيذ خطط السياسات، مبا يف ذلك األولويات  •
واألطر الزمنية، اليت تؤدي إىل إلغاء أو إزالة أو إصالح 
اإلعانات الضارة واختاذ إجراء يف الوقت املناسب يف 

احلاالت اليت تكون فهيا احلوافز املرحشة واإلعانات لإللغاء 
أو اإلزالة أو اإلصالح معروفة بالفعل.

االسهتداف األفضل للنظم الزراعية البيئية ودجمها  •
وأدوات السياسات األخرى حنو نواجت التنوع البيولويج 

املنشودة.

تعزيز الرشااكت بني الرشاكت ورابطات الصناعة،  •
واملجمتع املدين والواكالت احلكومية، مع املساءلة والشفافية، 

من أجل الهنوض باملامرسات املستدامة اليت تعاجل التنوع 
البيولويج.
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االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

تباطأ ففدان موائل الغابات يف بعض املناطق، مثل غابات 
األمازون الربازيلية، بدرجة كبرية. غري أن إزالة الغابات 
يف بعض املناطق االستوائية األخرى يف العامل ما زالت 
تزتايد، واملوائل من مجيع األنواع، مبا يف ذلك أرايض 
احلشائش، واألرايض الرطبة ونظم األهنار، تسمتر يف 
التفتت والتدهور )اهلدف 5(. ويسمتر الصيد املفرط يف 

كونه املشلكة الرئيسية، مع تزايد النسب املوئية لألرصدة 
المسكية اليت يفرط يف استغالهلا، واملستنفدة أو املهنارة، 

واملامرسات غري املناسبة لصيد األمساك اليت تسبب رضرا 
لملوائل واألنواع غري املسهتدفة. ومن ناحية أخرى، يمت 

ترخيص أعداد مزتايدة من مصايد األمساك، اليت ترتكز يف 
البلدان املتقدمة، عىل أهنا مستدامة )اهلدف 6(. ويعين تزايد 
الغابات املرخصة، خصوصا يف املناطق المشالية واملعتدلة، 
وزيادة اعمتاد ممارسات الزراعة اجليدة، يعين إنتاجا أكرث 
استدامة. ومع ذلك، ما زالت املامرسات غري املستدامة يف 

الزراعة وتربية األحياء املائية واحلراجة تسبب تدهورا كبريا 
يف البيئة وفقدانا للتنوع البيولويج )اهلدف 7(. واستقر 

تلوث املغذيات يف أجزاء من أوروبا وأمرياك المشالية، ولكن 
من املتوقع أن يزيد يف مناطق أخرى، وما زال يشلك هتديدا 
كبريا عىل التنوع البيولويج للنظم املائية واألرضية. وتزتايد 
أشاكل أخرى من التلوث، مثال من املواد الكمييائية، ومبيدات 

اآلفات واللدائن )اهلدف 8(. وتتخذ احلكومات خطوات عىل 
حنو مزتايد ملراقبة األنواع الغريبة الغازية والقضاء علهيا. 

فعىل سبيل املثال، يظهر عدد مزتايد من حاالت القضاء 
علهيا، وخصوصا من اجلزر، أن عسك الهتديد من األنواع 
الغازية يكون يف الغالب ممكنا وفعاال. غري أن املعدل العام 
للغزوات، مع تاكليف اقتصادية وإيكولوجية كبرية، ال يظهر 

أي عالمة عىل التباطؤ. واختذت تدابري وقائية يف عدد 
حمدود من البلدان )اهلدف 9(. وتسمتر يف الزيادة الضغوط 

املتعددة عىل األرايض واألنشطة البحرية عىل الشعاب 
املرجانية، بالرمغ من أن مناطق واسعة من الُشعاب يمت 

دجمها يف املناطق احملمية البحرية. وتتوافر معلومات أقل 
خبصوص االجتاهات لنظم إيكولوجية أخرى السميا الضعيفة 
أمام تغري املناخ، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية للجبال مثل 

غابات الحسب وparamos )التندرا يف املرتفعات العالية 
فضال عن النظم اإليكولوجية  يف قاريت أمرياك االستوائية( 

املنخفضة املهددة بارتفاع مستوى البحر. )اهلدف 10(.

التقدم  تسرع  أن  يمكن  التي  المحتملة  الرئيسية  اإلج��راءات 
المحرز نحو هذه الغاية، إذا طبقت على نطاق أوسع

إعداد السياسات املتاكملة اليت تعاجل فقدان املوائل  •
وتدهورها، وتغيط احلوافز اإلجيابية والسلبية؛ وإرشاك 

املجموعات القطاعية، واملجمتعات األصلية واحمللية، ومالك 
األرايض، وأحصاب املصلحة اآلخرين وامجلهور العام؛ 

وشباكت فعالة من املناطق احملمية وتدابري احلفظ األخرى 
القامئة عىل املنطقة؛ وإنفاذ اللواحئ والقوانني ذات الصلة.

االستفادة عىل حنو أكرب من النظم االبتاكرية إلدارة  •
مصايد األمساك، مثل اإلدارة املجمتعية املشرتكة، اليت 

تقدم للصيادين واملجمتعات احمللية حصة أكرب يف حصة 
األرصدة المسكية عىل املدى الطويل مع إلغاء أو إزالة أو 
إصالح اإلعانات اليت تسامه يف القدرة املفرطة للصيد، 
وإزالة ممارسات الصيد املدمرة ومواصلة إنشاء شباكت 

املناطق البحرية احملمية.

تكون الزراعة أكرث كفاءة، مبا يف ذلك من خالل توجيه  •
حمسن لألمسدة وكفاءهتا، ومبيدات اآلفات واستخدام املياه، 

واحلد من اخلسائر بعد احلصاد وتقليل نفايات األغذية، 
والهنوض بالنظم الغذائية املستدامة. 

احلد من تلوث املغذيات عن طريق حتسني كفاءة  •
استخدام املغذيات يف الزراعة للحد من اخلسائر يف 

البيئة، وتعزيز معاجلة وتدوير مياه الرصف واملياه الصناعية 
املستخدمة، وإزالة الفوسفات من مواد التنظيف وحفظ 

األرايض الرطبة واستعادهتا.

زيادة اجلهود لتحديد ومراقبة املسارات الرئيسية  •
املسؤولة عن غزوات األنواع، مبا يف ذلك من خالل إعداد 

تدابري لملراقبة عىل احلدود أو تدابري احلجر اليحص 
للحد من احمتال األنواع الغريبة الغازية اليت يمت إدخاهلا، 

واالستفادة بالاكمل من حتليل املخاطر واملعايري الدولية.

اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك يف الشعاب  •
املرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط هبا، مع إدارة 

املناطق الساحلية ومستجمعات املياه الداخلية بطريقة متاكملة 
من أجل احلد من التلوث واألنشطة األرضية األخرى اليت 

هتدد هذه النظم اإليكولوجية الضعيفة.

الغاية االستراتيجية باء 

خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع 
االستخدام المستدام
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الغاية االستراتيجية جيم 

تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم 
اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني

االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

مع مراعاة االلزتامات احلالية، فإن عنرص اهلدف 11 بشأن 
حفظ 17 يف املائة من املناطق األرضية حبلول عام 2020 

حيمتل أن ينفذ عامليا، بالرمغ من أن شباكت املناطق احملمية 
تظل غري ممثلة إيكولوجيا والكثري من املناطق احلرجة للتنوع 

البيولويج يمت حفظها عىل حنو يسء. والعنرص محلاية 
10 يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية يسري عىل 

الطريق الصحيح حنو حتقيقه يف املياه الساحلية، بالرمغ 
من أن احمليطات املفتوحة ومناطق أمعاق البحار، مبا يف 
ذلك أعايل البحار، ليست محمية عىل حنو جيد. واإلدارة 
غري املالمئة لملناطق احملمية ما زالت منترشة عىل حنو 

واسع. وعىل الرمغ من قصص النجاح الفردية، فإن متوسط 
خطر االنقراض بالنسبة للطيور والثدييات والربمائيات، ما 

زال يزتايد )اهلدف 12(. والتنوع اجليين لملاشية املدجنة 
تعاين من  يتآلك، مع أكرث من ُخس السالالت )22%( 

خطر االنقراض، واألقارب الربية ألنواع احملاصيل املدجنة 
تتعرض للهتديد بشلك مزتايد بسبب تفتت املوائل وتغري 

املناخ )اهلدف 13(.

التقدم  تسرع  أن  يمكن  التي  المحتملة  الرئيسية  اإلج��راءات 
المحرز نحو هذه الغاية، إذا طبقت على نطاق أوسع

توسيع شباكت املناطق احملمية وتدابري احلفظ األخرى  •
القامئة عىل املنطقة لتصبح أكرث متثيال لملناطق اإليكولوجية 

يف الكوكب، املناطق البحرية والساحلية )مبا يف ذلك موائل 
أمعاق البحار واحمليطات(، لملياه الداخلية ولملناطق ذات 

األمهية اخلاصة للتنوع البيولويج، مبا يف ذلك تلك املناطق 
اليت حتتوي عىل إعداد فريدة من األنواع املهددة باالنقراض.

حتسني فعالية إدارة املناطق احملمية وتدابري احلفظ  •
األخرى القامئة عىل املنطقة والتقيمي املنتظم هلذه الفعالية 

والتوازن.

إعداد خطط معل لألنواع تسهتدف مبارشة أنواع معينة  •
مهددة باالنقراض.

مضان عدم تعرض أي أنواع لالستغالل غري املستدام  •
لغرض التجارة احمللية أو الدولية، مبا يف ذلك اإلجراءات 

املتفق علهيا يف إطار اتفاقية االجتار الدويل باألنواع املهددة 
.)CITES( باالنقراض

تجشيع السياسات العامة واحلوافز اليت تصون  •
األصناف احمللية لملحاصيل والسالالت الدولية يف نظم 

اإلنتاج، مبا يف ذلك من خالل زيادة التعاون مع املجمتعات 
األصلية واحمللية واملزارعني، واالعرتاف بدورمه يف صيانة 

التنوع اجليين يف املوقع الطبييع.

إدماج حفظ األقارب الربية لملحاصيل املدجنة واملاشية  •
يف خطط إدارة املناطق احملمية، وإجراء مسوحات ملوقع 

األقارب الربية، وإدراج هذه املعلومات يف اخلطط لتوسيع أو 
إنشاء شباكت املناطق احملمية.
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الغاية االستراتيجية دال 

تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية

االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

تعترب املوائل مهمة خلدمات النظم اإليكولوجية، مفثال، 
األرايض الرطبة والغابات، تسمتر يف فقداهنا وتدهورها 

)اهلدف 14(. غري أن االستعادة جارية لبعض النظم 
اإليكولوجية املستنفدة أو املتدهورة، السميا األرايض الرطبة 

والغابات، وأحيانا عىل نطاق مطوح جدا، مكا يف الصني. 
والعديد من البلدان واملنمظات والرشاكت تعهدت باستعادة 

مناطق كبرية. والواقع أن التخيل عن األرايض الزراعية 
يف بعض املناطق، مبا فهيا أوروبا وأمرياك المشالية ورشق 

عىل نطاق كبري )اهلدف  آسيا، ميّكن »االستعادة السلبية« 
15(. وسيبدأ نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول عىل 

املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف لملنافع الناشئة 
عن استخدامها يف أكتوبر/ترشين األول 2014، ويفتح فرصا 

جديدة للتقامس العادل املنصف لملنافع الناشئة عن استخدام 
املوارد اجلينية )اهلدف 16(.

التقدم  تسرع  أن  يمكن  التي  المحتملة  الرئيسية  اإلج��راءات 
المحرز نحو هذه الغاية، إذا طبقت على نطاق أوسع

حتديد، عىل املستوى الوطين، ومع إرشاك أحصاب  •
املصلحة املعنيني، تلك النظم اإليكولوجية ذات األمهية 

اخلاصة يف تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية، مع اهمتام 
خاص للنظم اإليكولوجية اليت تعمتد علهيا مبارشة 

املجموعات الضعيفة لصحهتا، وتغذيهتا ورفاهها العام وسبل 

عيهشا، فضال عن النظم اإليكولوجية اليت تساعد عىل احلد 
من خماطر الكوارث.

احلد من الضغوط عىل، وعند الرضورة، تعزيز محاية  •
واستعادة هذه النظم اإليكولوجية اليت تقدم خدمات أساسية 

)مثال، األرايض الرطبة، والشعاب املرجانية، واألهنار 

مضن مناطق  والغابات واملناطق اجلبلية “كأبراج مياه” 
أخرى(.

حتديد الفرص واألولويات لالستعادة، مبا يف ذلك  •
النظم اإليكولوجية املتدهورة للغاية، واملناطق ذات األمهية 
اخلاصة خلدمات النظم اإليكولوجية والرتابط اإليكولويج، 
واملناطق اليت يمت فهيا التخيل عن االستخدام الزرايع أو 

استخدامات برشية أخرى.

يف احلاالت املمكنة، تكون االستعادة نشاطا جمديا  •
اقتصاديا، من خالل الربط بني العاملة وتوليد الدخل مع 

أنشطة االستعادة.

حبلول عام 2015، وضع تدابري ترشيعية وإدارية أو  •
تدابري السياسات واهليالك املؤسسية، لتنفيذ بروتوكول 
ناغويا؛ وإجراء األنشطة املرتبطة بزيادة التوعية وبناء 

القدرات مبا يف ذلك من خالل إرشاك املجمتعات األصلية 
واحمللية والقطاع اخلاص.
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االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

من املتوقع أن تكون االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولويج يف ماكهنا وذلك ملعظم األطراف حبلول 

عام 2015 )اهلدف 17(، مما يساعد عىل ترمجة أهداف 
اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020 إىل 

إجراءات وطنية. وتواصل املعارف التقليدية تدهورها مكا 
أرشنا بفقدان التنوع اللغوي، وترشيد املجمتعات األصلية 
واحمللية عىل نطاق واسع إىل املناطق احلرضية، بالرمغ 
من أن هذا االجتاه انعكس يف بعض األماكن من خالل 
االهمتام املزتايد بالثقافات التقليدية وإرشاك املجمتعات 

احمللية يف إدارة املناطق احملمية )اهلدف 18(. والبيانات 
واملعلومات عن التنوع البيولويج جيري تقامسها عىل نطاق 

أكرث اتساعا من خالل املبادرات اليت تجشع وتيرس احلصول 
احلر واملفتوح عىل الجسالت الرمقية، من مجموعات التارخي 

الطبييع ومالحظاته، مبا يف ذلك من خالل شباكت االخنراط 
العيمل لملواطن؛ غري أن الكثري من هذه البيانات واملعلومات 

ال تزال غري متاحة، والقدرات غري متوافرة لتعبئهتا يف 
بلدان كثرية )اهلدف 19(. وهناك بيانات غري اكفية لإلبالغ 
مع الثقة عن التقدم احملرز حنو حشد املوارد املالية من 
مجيع املصادر. غري أنه استنادا إىل البيانات املتوافرة، 

هناك  حاجة إىل مزيد من اجلهود إلحداث زيادة مملوسة 
يف املوارد املالية، من مجيع املصادر، من أجل التنفيذ 

الفعال للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2020-2011 
)اهلدف 20(.

التقدم  تسرع  أن  يمكن  التي  المحتملة  الرئيسية  اإلج��راءات 
المحرز نحو هذه الغاية، إذا طبقت على نطاق أوسع

كفالة حتديث االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية  •
للتنوع البيولويج وتوافقها مع اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج 2011-2020 وأهداف أييش للتنوع البيولويج، 
مثال من خالل حتديد أهداف وطنية مع مؤرشات مصاحبة 

وآليات للرصد، مع مشاركة مجيع أحصاب املصلحة؛

الهنوض باملبادرات اليت تدمع املعارف التقليدية  •
واحمللية للتنوع البيولويج وتجشع االستخدام املألوف 

املستدام، مبا يف ذلك مبادرة الرعاية الصحية التقليدية، 
وتعزيز الفرص للتعمل والتحدث باللغات األصلية، ومشاريع 

البحوث ومجع البيانات باستخدام املهنجيات املجمتعية، 

وإرشاك املجمتعات احمللية واألصلية يف إنشاء املناطق 
احملمية ومراقبهتا وحومكهتا وإدارهتا.

تعزيز وتجشيع مزيد من حشد البيانات والوصول  •
إلهيا، مثال، من خالل التجشيع عىل استخدام املعايري 

والربوتوكوالت املعلوماتية العامة، والهنوض بثقافة تقامس 
البيانات، واالستمثار يف ترقمي مجموعات التارخي الطبيعية 

والهنوض باملسامهات من اخنراط املواطن يف العمل إىل 
هيئة رصد التنوع البيولويج.

إنشاء أو تعزيز براجم للرصد، مبا يف ذلك رصد التغري  •
يف استخدام األرايض، لتقدمي معلومات قريبة من الوقت 

لتغري  احلقييق إن أمكن، السميا بالنسبة “لملناطق الساخنة” 
التنوع البيولويج.

إعداد خطط مالية وطنية للتنوع البيولويج، جكزء من  •
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج، 

ممتشية، إن أمكن، مع دورات التخطيط املايل الوطين 
السنوية واملتعددة السنوات؛

زيادة التدفقات الوطنية والدولية لملوارد من أجل التنوع  •
البيولويج، مع توسيع مصادر متويل التنوع البيولويج مبا 

يف ذلك من خالل استكشاف آليات مالية ابتاكرية، مثل إعانة 
إصالح ونظم املدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، مع 

االعرتاف باحلاجة إىل مجموعة من مصادر التمنويل.

الغاية االستراتيجية هاء 

تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف 
وبناء القدرات
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سبل المضي قدما
يويح تقرير منتصف املدة عن اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولويج 2011-2020 أن غالبية أهدافها ما زال ميكن 
حتقيقها، وإن اكنت هناك حتديات للوفاء بتحقيقها. إذ أن 
حتقيق هذه األهداف يتطلب إجراءات ابتاكرية وجريئة يف 
جماالت كثرية، وتركزي مسمتر عىل التنوع البيولويج يف 

مجموعة واسعة من جماالت السياسات للنصف الثاين 
من هذا العقد. وأظهرت قصص النجاح أن اإلجراءات 

الفعالة تأيت من معاجلة األسباب املتعددة لفقدان التنوع 
البيولويج من خالل الرصد وحتليل البيانات، وتغيري احلوافز 
االقتصادية، وتطبيق ضغوط السوق، وإنفاذ القواعد واللواحئ، 

وإرشاك املجمتعات األصلية واحمللية وأحصاب املصلحة، 
واسهتداف حفظ األنواع املهددة والنظم اإليكولوجية 

مضن سبل كثرية أخرى حلفظ التنوع البيولويج  املهددة – 
واستخدامه املستدام.

والكثري من التدابري املطلوبة لتحقيق أهداف أييش للتنوع 
البيولويج ستدمع أيضا أهداف األمن الغذايئ األكرب، 

وزيادة حصة الساكن وحتسني احلصول عىل مياه نظيفة 
وطاقة مستدامة للجميع. وبناء هيلع، فإن اخلطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2011-2020 يه جزء من خطة التمنية 
املستدامة. وهناك حاجة إىل اإلرساع من إجراءاتنا ليك 

ننهتز الفرصة للحياة يف انجسام مع الطبيعة.
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الهدف لةعناصر  لحا تا لتعليقا ا

1
ف 

هد
ال

يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي
3

تغطية جغرافية محدودة للمؤشرات. 
اختالفات إقليمية شديدة

يكون الناس على علم بالخطوات التي يمكن اتخاذها 
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

3

توحي األدلة على معرفة متزايدة باإلجراءات 
المتوافرة، ولكن فهم محدود عن اإلجراءات 

التي سيكون لها آثار إيجابية

2
ف 

هد
ال

ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات 
الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر

3

االختالفات بين المناطق.
تستند األدلة بدرجة كبيرة إلى استراتيجيات الحد من الفقر

ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في عمليات 
التخطيط الوطني والمحلي

3

تظهر األدلة تباينا إقليميا، وليس من الواضح إذا كان 
التنوع البيولوجي يتم بالفعل أخذه في الحسبان

ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في نظم 
الحسابات القومية، حسب االقتضاء

3

تظهر مبادرات مثل حسابات الثروة وتقييم خدمات النظم 
اإليكولوجية )WAVES( اتجاها متزايدا نحو هذا الدمج

ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في نظم اإلبالغ
3

تنطوي الحسابات المحسنة على تحسين في اإلبالغ

3
ف 

هد
ال

ُتلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو 
تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية

2

ال يوجد تقدم شامل مهم، وهناك بعض التقدمات 
ولكن هناك بعض التحركات إلى الخلف. االعتراف 

المتزايد باإلعانات الضارة مع إجراءات قليلة

توضع وُتطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام

3

تقدم طيب ولكن يحتاج األمر إلى توجيه أفضل. 
صغير جدا وما زالت تفوقه الحوافز الضارة

على المسار الصحيح لتجاوز 
الهدف )نتوقع تحقيق الهدف 

قبل تاريخه النهائي(

على المسار الصحيح لتحقيق 
الهدف )إذا استمرينا في 

مسارنا الحالي نتوقع تحقيق 
الهدف بحلول عام 2020(

التقدم نحو تحقيق الهدف 
ولكن بمعدل غير كاف )إذا لم 

نزيد من جهودنا، لن يتحقق 
الهدف بحلول تاريخه النهائي(؛

لم يحدث تقدم عام ملحوظ 
)بصفة عامة، ال نسير نحو 

الهدف أو نبتعد عنه(
نسير بعيدا عن الهدف، )تتفاقم 

األمور بدال من تحسنها(

3 41 2 5

 ) يقدم اجلدول أدناه تقيميا للتقدم احملرز حنو حتقيق العنارص الفردية للك هدف من أهداف أييش للتنوع البيولويج،)
وكذلك مستوى الثقة، استنادا إىل األدلة املتوافرة. ويريم إىل تقدمي معلومات موجزة معا إذا كنا عىل املسار الصحيح 

لتحقيق األهداف أم ال. ويستخدم التقيمي مقياسا من خس نقاط:

»لوحة متابعة« األهداف – موجز للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع 
البيولوجي، مقسمة حسب مكوناتها
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الهدف لةعناصر  لحا تا لتعليقا ا

4
ف 

هد
ال

تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع 
المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت 

3خططًا من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين ...

وضع الكثير من الخطط لإلنتاج واالستهالك 
المستدامين، ولكنها ما زالت محدودة النطاق

... وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد 
الطبيعية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

2

تظهر جميع التدابير زيادة في استخدام الموارد الطبيعية

5
ف 

هد
ال

ض معدل فقدان الغابات، إلى النصف على األقل،  يخفَّ
وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر

3

تباطأت إزالة الغابات بدرجة كبيرة في بعض المناطق 
المدارية، بالرغم من التباين اإلقليمي الكبير

ض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية إلى النصف  يخفَّ
على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر

2

تباطأت إزالة الغابات بدرجة كبيرة في بعض المناطق 
المدارية، بالرغم من التباين اإلقليمي الكبير

خفض كبير في التدهور والتفتت
1

تواصل الموائل من جميع األنواع، بما في 
ذلك الغابات، وأراضي الحشائش، واألراضي 

الركبية ونظم األنهار، في التفتت والتدهور

6
ف 

هد
ال

يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة 
السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية 

3وبتطبيق الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي

اختالف إقليمي كبير، إيجابي بالنسبة لبعض البلدان، 
ولكن البيانات محدودة بالنسبة لكثير من البلدان النامية

وضع خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة

3

تقدم مختلف في بعض المناطق

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

2

بعض التقدم، مثال الخيوط الصنارية الطويلة 
المستخدمة في صيد سمك التونة، ولكن الممارسات 

ما زالت تؤثر على النظم اإليكولوجية الضعيفة

تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع 
والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

2

يظل االستغالل المفرط مشكلة على المستوى 
العالمي، ولكن مع تفاوت إقليمي

7
ف 

هد
ال

تدار مناطق الزراعة على نحو مستدام، 
لضمان حفظ التنوع البيولوجي

3

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

ثبات استخدام المغذيات على المستوى العالمي. 
هناك توسع في أساليب الزراعة بدون حراثة

تدار مناطق تربية األحياء المائية على نحو 
مستدام لضمان حفظ التنوع البيولوجي

3

التقدم مع إدخال معايير االستدامة، ولكن في سياق 
التوسع السريع للغاية. أسئلة عن االستدامة في 
التوسع في تربية األحياء المائية في المياه العذبة

تدار مناطق الحراجة على نحو مستدام 
لضمان حفظ التنوع البيولوجي

3

تراخيص متزايدة للغابات ومؤشرات المعايير. 
الغابات المرخصة توجد غالبا في البلدان 

الشمالية، وببطء أكبر في البلدان المدارية
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الهدف لةعناصر  لحا تا لتعليقا ا

8
ف 

هد
ال

ض التلوث )من جميع األنواع( إلى مستويات ال  يخفَّ
تختلف اختالفا كبيرا بين الملوثاتال يوجد تقييم واضحتضر بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

ض التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات  يخفَّ
1ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

استقر استخدام المغذيات في بعض المناطق، 
مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكنه على مستويات 

ما زالت تضر بالتنوع البيولوجي. وما زال يرتفع 
في مناطق أخرى. تفاوت إقليمي عالي جدا

9
ف 

هد
ال

تعّرف األنواع الغريبة الغازية ويحدد ترتيبها حسب األولوية

3

اتخذت تدابير في بلدان كثيرة إلعداد 
قوائم لألنواع الغريبة الغازية

تعّرف المسارات ويحدد ترتيبها حسب األولوية

3  

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

 تخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو
 يتم القضاء عليها

3

مراقبة بعض األنواع والقضاء عليها، 
ولكن البيانات محدودة

منع إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية
2

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

10
ف 

هد
ال

ض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب  ُتخفَّ
1المرجانية، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائها

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

الصيد المفرط في بعض مناطق الُشعب

ض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على النظم  ُتخفَّ
اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحّمض 

المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها.
لم يتم تقييمها

معلومات غير كافية متاحة لتقييم الهدف بالنسبة 
للنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى، بما فيها 

موائل األعشاب البحرية، والمنغروف والجبال

11
ف 

هد
ال

يتم حفظ 17 في المائة على األقل من المناطق 
األرضية ومناطق المياه الداخلية

4

تظهر االستقراءات تقدما طيبا وسيتم تحقيق 
الهدف إذا تم تنفيذ االلتزامات الحالية بشأن 

تعيين المناطق المحمية. هناك مشاكل مميزة 
بالنسبة لحماية مناطق المياه الداخلية

يتم حفظ 10 في المائة على األقل من 
المناطق الساحلية والبحرية

3

تتزايد المناطق المحمية البحرية ولكن االستقراءات 
توحي بأننا لسنا على الطريق الصحيح للوفاء 

بالهدف. ومع االلتزامات الحالية، يمكن الوفاء 
بالهدف بالنسبة للمياه اإلقليمية وليس بالنسبة 

للمناطق االقتصادية الخالصة أو أعالي البحار

حفظ المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع 
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

3

تقدم في مناطق التنوع البيولوجي الرئيسي 
المحمية، ولكن ما زالت هناك فجوات مهمة. ال 
يوجد تدبير منفصل لخدمات النظم اإليكولوجية

مناطق الحفظ ممثلة إيكولوجيا
3

تقدم، ويمكن الوفاء بهذا الهدف بالنسبة للنظم 
اإليكولوجية األرضية إذا كانت مناطق محمية إضافية 

ممثلة. التقدم مع المناطق البحرية ومناطق المياه 
العذبة، ولكن ينبغي القيام بمزيد من العمل

للتنوع البيولوجي

األرضية والبحرية

للمياه

لخدمات النظم اإليكولوجية
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الهدف لةعناصر  لحا تا لتعليقا ا

11
ف 

هد
ال

مناطق الحفظ مدارة بفاعلية وبإنصاف

3

هناك أدلة معقولة عن فاعلية محسنة، ولكن حجم 
العينة صغير. اتجاهات متزايدة نحو إشراك المجتمع في 

الحماية. تعتمد بدرجة كبيرة على المنطقة والموقع

مناطق الحفظ تتسم بالترابط الجيد، ومدمجة في المناظر 
الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

3

توجد مبادرات لتطوير الممرات والحدائق عبر الحدود، 
ولكن ما زالت غير مترابطة بالكاف. وما زالت المناطق 

المحمية للمياه الداخلية غير مترابطة للغاية

12
ف 

هد
ال

منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض

2

من المرجح حدوث المزيد من االنقراض بحلول 
عام 2020، مثال بالنسبة للبرمائيات واألسماك. 

وبالنسبة ألنواع الطيور والثدييات توجد بعض 
األدلة على أن التدابير منعت االنقراض

تحسين وإدامة حالة حفظ تلك األنواع، 
1السيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

ما زال مؤشر القائمة الحمراء في االنخفاض، وال 
توجد عالمة شاملة لخفض مخاطر االنقراض عبر 
مجموعات األنواع. هناك اختالفات إقليمية كبيرة

13
ف 

هد
ال

الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة

3

يستمر تحسن المجموعات خارج الموقع الطبيعي 
من الموارد النباتية الوراثية، بالرغم من وجود بعض 

الفجوات. وهناك دعم محدود لضمان الحفظ على األجل 
الطويل لألنواع المحلية من المحاصيل في مواجهة 

التغييرات في الممارسات الزراعية وأفضليات السوق

الحفاظ على التنوع الجيني لحيوانات المزارع والحيوانات األليفة

3

هناك أنشطة متزايدة لحفظ النسل في بيئة إنتاجه 
وفي بنوك الجينات، بما في ذلك من خالل الحفظ 

في المختبرات، غير أنها ليست كافية حتى اآلن

الحفاظ على التنوع الجيني لألقارب البرية

2

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

المواقع البرية ما زال غير مأمون بدرجة كبيرة، مع معالجة 
بعض خطط إدارة المناطق المحمية لألقارب البرية

الحفاظ على التنوع الجيني لألنواع ذات القيمة 
بيانات غير كافية لتقييم هذا العنصر من الهدفلم يتم تقييمهااالجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية

وضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل 
الجيني وصون التنوع الجيني

3

تقدم خطة العمل العالمية للموارد الوراثية 
النباتية وخطة العمل العالمية للموارد الوراثية 

الحيوانية في منظمة األغذية والزراعة أطرا إلعداد 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والدولية

14
ف 

هد
ال

استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات 
أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، 

2وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه ...

هناك اختالف كبير عبر النظم اإليكولوجية 
والخدمات. وما زالت النظم اإليكولوجية ذات 

األهمية الخاصة للخدمات، مثل األراضي الرطبة 
والشعب المرجانية، ما زالت في حالة تدهور

... مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات 
1األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

تتأثر المجتمعات الفقيرة وخصوصا النساء بالفقدان 
المستمر في خدمات النظم اإليكولوجية

15
ف 

هد
إتمام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على ال

التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون 
2الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة

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

وهي مخزون رئيسي عالمي للكربون
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الهدف لةعناصر  لحا تا لتعليقا ا

15
ف 

هد
ال

استعادة 15 في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية 
المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من 

3تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر

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

15 في المائة من المناطق المتدهورة

16
ف 

هد
يسري مفعول بروتوكول ناغوياال

55

سيسري مفعول بروتوكول ناغويا في 12 أكتوبر/
تشرين األول 2014، قبل اتاريخ النهائي المحدد.

يتم تفعيل بروتوكول ناغويا، بما يتمشى مع التشريع الوطني
4

نظرا للتقدم المحرز، يحتمل أن يتم تفعيل 
بروتوكول ناغويا بحلول عام 2015 في 

تلك البلدان التي صدقت عليه

17
ف 

هد
ال

تقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي إلى األمانة بحلول )في آخر( 2015

4

بالنسبة لتلك األطراف التي تتوافر عنها معلومات، 
من المتوقع أن %40 سينتهون من إعداد 

استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع 
البيولوجي بحلول أكتوبر/تشرين األول 2014، 

وحوالي %90 بحلول نهاية عام 2015

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي كأداة من أدوات السياسة الفعالة

3

يتفاوت مدى كفاية تحديثات االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المتوافرة 

من ناحية متابعة إرشادات مؤتمر األطراف

يتم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي.

3

تختلف درجة التنفيذ لتحديثات االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

18
ف 

هد
ال

احترام المعارف واالبتكارات والممارسات 
التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية

3

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

والممارسات التقليدية واالستخدام المألوف 
المستدام، واالعتراف بها والترويج لها

الدمج الكامل للمعارف واالبتكارات والممارسات 
التقليدية في تنفيذ االتفاقية ...

3

تحتاج المعارف التقليدية واالستخدام المألوف إلى زيادة 
دمجها في جميع اإلجراءات ذات الصلة في إطار االتفاقية

... مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية
3

تستمر الجهود لتعزيز قدرات المجتمعات 
األصلية والمحلية على المشاركة الفعلية في 

العمليات المحلية ذات الصلة، وعلى المستوى 
الوطني والدولي ولكن ما زالت هناك عقبات 

في التمويل المحدود والقدرات المحدودة

19
ف 

هد
ال

إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، 

4وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه

تبذل جهود كبيرة بشأن إيصال المعلومات 
والمعارف ذات الصلة إلى صانعي القرار، 

ووضعت العمليات والمؤسسات ذات الصلة

تقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع

3

تحسينات في تحليل وتفسير البيانات التي تم جمعها 
من نظم جمع ورصد متباينة. ولكن ينبغي تحسين 

التنسيق لضمان النماذج والتكنولوجيا التي يمكن أن 
تدمج هذه المعارف في النظم الوظيفية المطبقة

20
ف 

هد
ال

ينبغي إحداث زيادة محسوسة في مستويات العام 2010 
لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية 

3للتنوع البيولوجي 2011-2020 من جميع المصادر

معلومات محدودة عن الكثير من مصادر التمويل، 
بما في ذلك التمويل المحلي، وآليات مالية ابتكارية، 
والقطاع الخاص. وزيادة عامة في المساعدة اإلنمائية 

الرسمية الثنائية مقابل خط أساس الفترة 2010-2006.
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الجزء األول 
مقدمة

التقييمات ه ذه النشرة هي الرابعة في سلسلة 
العالمية لحالة التنوع البيولوجي التي تصدرها 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )انظر اإلطار 
0-1(. وقدمت الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات 

العالمية للتنوع البيولوجي، التي نشرت في عام 
2010، بعض الرسائل الصارخة للمجتمع العالمي.1
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استندت الطبعة الثالثة من النرشة إىل خالصة مفادها و
أن اهلدف الذي اعمتدته البلدان يف عام 2002 إلحداث 

خفض مملوس يف معدل فقدان التنوع البيولويج حبلول عام 
2020 مل يتحقق.

ووجدت الطبعة الثالثة أن مجيع الضغوط الرئيسية عىل 
التنوع البيولويج آخذة يف الزتايد. ومن هذه الضغوط ما 

ييل:

فقدان املوائل الطبيعية وتدهورها وتفتهتا •

االستغالل املفرط لملوارد البيولوجية •

التلوث، السميا ترامك املغذيات مثل النيرتوجني  •
والفوسفور يف البيئة

آثار األنواع الغريبة الغازية عىل النظم اإليكولوجية  •
واخلدمات اليت تقدمها للناس

تغري املناخ ومحتض احمليطات، املرتبط برتامك غازات  •
الدفيئة يف الغالف اجلوي.

وحذرت الطبعة الثالثة أيضا أن بعض النظم اإليكولوجية 
يسمتر دفعها حنو احلدود احلرجة أو نقاط التحول. وإذا 

مت جتاوز هذه احلدود، فإن هناك خطرا لفقدان كبري 
للتنوع البيولويج، وتدهور نطاق عريض من اخلدمات اليت 

يعمتد الناس علهيا يف سبل عيهشم ورفاههم. وسوف 

يعاين الفقراء من اآلثار األوىل واألكرث قسوة، ولكن مجيع 
املجمتعات واالقتصادات ستتأثر يف الهناية.

غري أن الطبعة الثالثة خلصت إىل أن فقدان التنوع 
البيولويج ميكن أن يتباطأ وأن يتوقف مع مرور الوقت، 

إذا اختذت احلكومات واملجمتع إجراء منسقا عىل عدد من 
املستويات. ويعين ذلك معاجلة األسباب الاكمنة وراء فقدان 
التنوع البيولويج أو دوافعه، اليت تكون يف أغلب األحيان 

مركزة يف أمعاق نمظنا الختاذ القرار، واحلوافز املالية 
وأمناط اإلنتاج واالسهتالك. واكن ذلك يعين أيضا فهم 

الضغوط عىل التنوع البيولويج والنظم اإليكولوجية وتقليلها 
إىل أدىن حد، وتوجيه التدابري مبارشة إىل حفظ واستعادة 

النظم اإليكولوجية احلرجة لبقاء األنواع وتقدمي اخلدمات 
املهمة.

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع 

البيولوجي
شلكت االستنتاجات من الطبعة الثالثة من نرشة التوقعات 

العاملية للتنوع البيولويج معلومات أساسية للخطة 
االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020، املتفق علهيا 

يف االجمتاع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
البيولويج، الذي عقد يف ناغويا، باليابان يف عام 3.2010

ويشلك أساس اخلطة االسرتاتيجية أن فقدان التنوع 
البيولويج ميكن التصدي له عىل حنو فعال بالقيام بعمل آين 
ومنسق عىل عدد من املستويات، اليت يعد لك مهنا رضوريا 
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لتحقيق أثر دامئ ورمس مسار مستدام نعمل فيه لإلبقاء عىل 
املجمتعات البرشية يف حدود املوارد البيولوجية للكوكب. 

وتتضمن اخلطة االسرتاتيجية مجموعة مطوحة ولكهنا قابلة 
للتحقيق من 20 هدفا )أهداف أييش للتنوع البيولويج(، 
ومعمظها له نقطة هناية يف عام 2020، وهتدف يف هناية 
املطاف إىل حتقيق رؤية عام 2050 لعامل ُيقمّي فيه التنوع 

البيولويج وحُيفظ ويستعاد ويستخدم برشد، وتصان خدمات 
النظم اإليكولوجية، مما يؤدي إىل استدامة كوكب سلمي 

وتقدمي منافع أساسية مجليع الشعوب. )انظر الشلك 1-0(.

وتمشل اخلطة االسرتاتيجية خس غايات اسرتاتيجية 
مرتابطة، تعاجل:

األسباب الاكمنة وراء فقدان التنوع البيولويج أو  •
الدوافع غري املبارشة، مبا يف ذلك نقص التوعية بالتنوع 

البيولويج وقميه؛ ودجم تلك القمي يف نظم احملاسبة، 
والقرارات بشأن التمنية االقتصادية والتخطيط؛ واإلعانات 

واحلوافز املالية اليت تؤثر عىل القرارات اليت تؤثر عىل 
التنوع البيولويج؛ وأمناط اإلنتاج واالسهتالك اليت حتدد 

كيفية استخدام املوارد الطبيعية لتلبية االحتياجات يف سبل 
عيشنا اليومية؛

الضغوط أو الدوافع املبارشة عىل التنوع  •
البيولويج، مبا يف ذلك فقدان املوائل، والتدهور والتفتت؛ 

واالستغالل املفرط لملوارد البيولوجية مع تركزي خاص عىل 
الصيد اجلائر؛ وأشاكل اإلنتاج غري املستدامة يف األنشطة 

الرئيسية مثل الزراعة، وتربية األحياء املائية واحلراجة؛ 
والتلوث السميا الرتكزي عىل ترامك املغذيات؛ وإدخال 

وانتشار األنواع الغريبة الغازية؛ والضغوط املتعددة عىل 
النظم اإليكولوجية، مثل الشعاب املرجانية، وخصوصا 

الضعيفة أمام آثار تغري املناخ؛

اإلجراءات الرامية إىل صون النظم اإليكولوجية  •
واألنواع والتنوع اجليين من خالل التداخالت املبارشة 

مثل زيادة تغطية املناطق احملمية وفاعليهتا ومتثيلها 
وتدابري احلفظ األخرى القامئة عىل املنطقة يف النظم 

اإليكولوجية األرضية ولملياه الداخلية والنظم اإليكولوجية 
البحرية؛ والتدابري اليت تسهتدف بشلك خاص األنواع 

املهددة باالنقراض؛ وصون التنوع اجليين وخصوصا يف 
أنواع النباتات واحليوانات املستخدمة لملحاصيل واملاشية، 

وأقارهبا الربية؛

صون وتعزيز املنافع من التنوع البيولويج  •
وخدمات النظم اإليكولوجية لملجمتعات البرشية من 

خالل حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية السميا املهمة لتقدمي 
اخلدمات األساسية مثل تلك املتعلقة باملياه العذبة واليت 

تهسم يف الصحة وسبل العيش؛ وحتسني واستعادة مرونة 
النظم اإليكولوجية املهمة للتكيف والتخفيف من تغري املناخ؛ 
وتنفيذ املعايري املتفق علهيا عامليا للتقامس املنصف لملنافع 

الناشئة عن احلصول عىل املوارد اجلينية واستخدامها، مثال 
من خالل التسويق التجاري للعقاقري واملنتجات األخرى، 

املشتقة من التنوع البيولويج؛

الوسائل لتعزيز تنفيذ مجيع الغايات األخرى  •
داخل اخلطة االسرتاتيجية، من خالل تطوير وتطبيق 

االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج؛ ومن 
خالل احرتام املعارف التقليدية وإرشاك املجمتعات احمللية 

واألصلية؛ ومن خالل التقامس والتطبيق الفعال للبيانات 
واملعلومات واملعارف املتصلة بالتنوع البيولويج؛ ومن خالل 

موارد اكفية لدمع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ اخلطة.

إن اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2020-2011 
أصبحت اآلن مقبولة باعتبارها اإلطار الرئييس للعمل بشأن 

التنوع البيولويج، وعينت امجلعية العامة لألمم املتحدة الفرتة 

اإلطار 0-1. اتفاقية التنوع البيولوجي

إن اتفاقية التنوع البيولوجي هي واحدة من »اتفاقيات ريو« الثالث، التي أقرها مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة 
والتنمية، والمعروف أيضًا بقمة األرض، الذي ُعقد في ريو دي جانيرو في عام 1992. وقد بدأ سريان االتفاقية في نهاية 

عام 1993 باألهداف التالية: “حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام لعناصره، والتقاسم العادل والمنصف 
للمنافع الناجمة عن استغالل الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الوصول المالئم إلى الموارد الجينية وعن طريق النقل 
المالئم للتكنولوجيات ذات الصلة، مع مراعاة كل الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المالئم«. 

وهناك حاليا 194 طرفا في االتفاقية )193 بلدا واالتحاد األوروبي(.2
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الغاية االستراتيجية ألف:
التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان 

التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع 
البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة 

والمجتمع

الغاية االستراتيجية باء:
خفض الضغوط المباشرة على 

 التنوع البيولوجي وتشجيع
 االستخدام المستدام

الغاية االستراتيجية جيم:
صون التنوع البيولوجي بما في ذلك 
النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع 

الجيني.

الغاية االستراتيجية دال:
تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية

الغاية االستراتيجية هاء:
تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات  استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب.

آليات دعم التنفيذ

المهمة
اتخاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف فقدان التنوع البيولوجي.

الرؤية
 بحلول عام 2020، ُيقّيم التنوع البيولوجي وُيحفظ ويستعاد ويستخدم برشد، وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، مما يؤدي إلى

 استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب.

لشكل 0-1: يبين هذا الرسم هيكل الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020. ويمكن إحراز التقدم نحو تحقيق رؤية عام 2050 من خالل مهمة عام 
2020. وبدورها، تعالج المهمة من خالل خمس غايات استراتيجية يتم فيها تنظيم العشرين هدفا من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعمها بآليات التنفيذ. 

وتعمل الخطة االستراتيجية كإطار مرن إلعداد أهداف وطنية وإقليمية وتشجع التنفيذ المتماسك والفعال لألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي.

من 2011 إىل 2020 باعتبارها عقد األمم املتحدة للتنوع 
البيولويج. ويف عام 2012، جشعت امجلعية العامة لك 

األطراف، وأحصاب املصلحة واملنمظات، عىل النظر يف 
اخلطة وأهدافها يف إعداد خطة األمم املتحدة للتمنية ملا 

بعد عام 2015، مع مراعاة األسس االجمتاعية واالقتصادية 
والبيئية للتمنية املستدامة4.

وتتضمن االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولويج اليت 
تقر باخلطة االسرتاتيجية اتفاقية االجتار الدويل بأنواع 

احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، واتفاقية حفظ 
األنواع املهاجرة من احليوانات الربية، واتفاقية األرايض 

الرطبة ذات األمهية الدولية، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة واتفاقية الرتاث العاملي.5

حول الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
العالمية للتنوع البيولوجي

تنرش الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج يف منتصف الطريق تقريبا حنو التارخي الهنايئ 

وهو عام 2020 ملعظم أهداف أييش للتنوع البيولويج. 
ولذلك، فهذه متثل فرصة مالمئة الستعراض التقدم احملرز 

حنو حتقيق أهداف اخلطة االسرتاتيجية، وتقيمي اإلجراءات 
األخرى اليت قد حتتاج احلكومات إىل االضطالع هبا 

لتحقيق األهداف اليت الزتمت هبا جممتعة يف عام 2020.

وتعاجل الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج نطاقا من املسائل املتعلقة بتحقيق اخلطة 

االسرتاتيجية للتنوع البيولويج، مبا يف ذلك املسارات 
املتاحة حنو رؤية التنوع البيولويج يف عام 2050 واتصاهلا 

بأهداف التمنية املستدامة القادمة. وسوف نعاجل يف 
الصفحات التالية، التقدم احملرز حنو لك هدف من أهداف 

أييش العرشين للتنوع البيولويج، مبا يف ذلك ما ييل:

تقيمي شامل الحمتال التوصل إىل لك عنرص من عنارص  •
اهلدف استنادا إىل مسارنا اجلاري؛

موجز لالجتاهات األخرية، واحلالة الراهنة والتوقعات  •
املستقبلية املتصلة باألهداف؛

أمثلة لإلجراءات والقضايا اليت تساعد يف إظهار  •
التقدم احملرز والتحديات اليت ما زالت قامئة؛
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اإلجراءات الرئيسية املتاحة للحكومات لملساعدة يف  •
تنفيذ لك هدف. ويشار أيضا إىل إهسام هذه اإلجراءات يف 

عدة أهداف.

وجيمع هذا التقرير خطوط أدلة متعددة مشتقة من مصادر 
خمتلفة )انظر اإلطار 0-2(. فهو يستند إىل أهداف 

والزتامات وأنشطة البلدان عىل النحو املبلغ عنه يف 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج 
والتقارير الوطنية، فضال عن التقيميات الذاتية لألطراف 

للتقدم احملرز حنو بلوغ أهداف أييش للتنوع البيولويج. 
ويأخذ التقرير يف احلسبان معلومات عن حالة واجتاهات 
التنوع البيولويج اليت أبلغت عهنا األطراف والواردة يف 

األدبيات العملية، ويستخدم االستقراءات اإلحصائية القامئة 
عىل املؤرشات حىت عام 2020 فضال عن السيناريوهات 

القامئة عىل المناذج طويلة األجل. وتركز الطبعة الرابعة 
من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج عىل تقيمي 

تفصييل أجراه فريق من اخلرباء الدوليني، فضال عن تقيمي 
للسيناريو املتعلق بالقطاعات االقتصادية املختلفة. وأعد 

لكامها مكجلدين تقنيني يصاحبان الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج6. وقد نظرت الطبعة 
الرابعة أيضا يف نتاجئ الفريق الرفيع املستوى املعين 

بالتقيمي العاملي لملوارد من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
للتنوع البيولويج.7

ومكا لعبت الطبعة الثالثة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولويج دورا مهام يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج وأهداف أييش للتنوع البيولويج، تقدم الطبعة 
الرابعة من هذه النرشة الدليل الذي يدفع احلكومات إىل 
اختاذ إجراء رسيع جمددا، لدفع املجمتع الدويل ومجيع 

أحصاب املصلحة إىل حتقيق أهداف اخلطة. وميكن 
الستنتاجاهتا أن تعمل ليس حفسب اتفاقية التنوع البيولويج 
يف اجمتاعها القادم بشأن كيفية إعداد اإلجراءات اجلديدة 

للسنوات القادمة، بل أيضا كيفية قيام احلكومات بإعداد خطة 
التمنية ملا بعد عام 2015 وأهداف التمنية املستدامة، اليت 

سيعمتد جناحها بشلك حامس عىل حالة التنوع البيولويج 
وخدمات النظم اإليكولوجية يف العقود التالية.
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اإلطار 0-2. مصادر المعلومات للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

تستند الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وتقاريرها التقنية8 األساسية إلى مصادر عديدة 
للمعلومات، وبذلك فهي تقدم خطوط أدلة متعددة لتقييم التقدم المحرز وتحديد اإلجراءات لإلسراع في إحراز التقدم:

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األدوات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني. 
وتتطلب االتفاقية أن تعد البلدان استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي أو ما يعادلها من األدوات، وضمان تعميم هذه 

االستراتيجية في التخطيط واألنشطة لجميع القطاعات التي يمكن أن تؤثر أنشطتها، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، في 
التنوع البيولوجي )انظر التقييم للهدف 17 لمزيد من المعلومات(. وتقدم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي معلومات مهمة عن األهداف وااللتزامات الوطنية وعن األنشطة المقررة لتنفيذها. وتستند الطبعة الرابعة 
من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلى المعلومات المقدمة في 26 استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع 

البيولوجي تم تحديثها منذ عام 2010.

التقارير الوطنية هي تقارير دورية تقدمها األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وتناقش هذه التقارير عددا من 
الموضوعات، بما في ذلك حالة واتجاهات التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، وتنفيذ االستراتيجيات وخطط 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي، فضال عن ما صودف من حاالت النجاح والتحديات. 
وتركز التقارير الوطنية الخامسة، المقرر تقديمها في عام 2014، تركيزا خاصا على تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ 

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي. وهي تقدم معلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي في كل بلد فضال 
عن األنشطة الجارية والمقررة، بما في ذلك دراسات الحالة. وقدمت أطراف كثيرة تقييما ذاتيا للتقدم المحرز نحو بلوغ 
أهداف أيشي )انظر الجزء الثالث من الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي(. وبالنسبة للبلدان 

التي لم تقوم بعد بتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، تقدم التقارير الوطنية معلومات مهمة 
عن األهداف وااللتزامات الوطنية قيد اإلعداد.

استقراءات قائمة على المؤشرات لالتجاهات األخيرة والراهنة حتى عام 2020. ترشد االتجاهات األخيرة في 55 مؤشرا 
من المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستقراءاتها اإلحصائية حتى عام 2020 تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. وتم اختيار هذه 

المؤشرات من أكثر من 170 مؤشرا مرشحا، بما في ذلك تلك المؤشرات التي حددتها االتفاقية9، وفقا لمعايير مهمة، 
منها المصداقية العلمية، والتغطية الزمنية والجغرافية.

السيناريوهات القائمة على النماذج حتى عام 2050. تم بحث العديد من السيناريوهات االجتماعية- االقتصادية حتى عام 
2050 وما بعده إلعالم تقييم التقدم المحتمل نحو تحقيق رؤية عام 2050 للخطة االستراتيجية. وساعدت السيناريوهات 

أيضا على تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فضال عن إمكانية الوفاء في نفس الوقت 
بغايات اجتماعية- اقتصادية أخرى، بما في ذلك لألمن الغذائي والتخفيف من المناخ، ولتعميم اعتبارات التنوع 

البيولوجي في القطاعات اإلنتاجية.

األدبيات العلمية والتقارير األخرى. تستند الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي أيضا إلى 
االستعراض المستفيض لألدبيات المنشورة والمستعرضة من النظراء إلعالم تقييم االتجاهات الجارية والفرص 

المستقبلية فضال عن تحديد اإلجراءات الواعدة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
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الجزء الثاني 
تقييم التقدم نحو تنفيذ 

الخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011 

وأهداف أيشي للتنوع 
البيولوجي



ال ةييااارتسالة ةياغلا 30

التصديالألربةباالكةمنياوراءافقداناالتنوعاالبةولوجياعناطسيقا
لعمةماالتنوعاالبةولوجيافياجمةعاقطةعةتاالحكومياوالم تمع

الهدف 

الغاية االستراتيجية ألف



31ا:اا

لنفةذاهذهاال ةييايعداغمسااحةرمةال مةعااألجزاءااألخسىاللخطيااارتسالة ةياللتنوعاالبةولوجي.اوهوايتطلباإنا
السةقاالسةةرةتاودمجاالتنوعاالبةولوجيافياالقساراتاعنداجمةعاالمستويةت.اوالفشلافيامعةل يا

األربةباالكةمنياوراءافقداناالتنوعاالبةولوجيارةهددابتدمةساالكثةسامنااإلجساءاتااإلي ةبةياالنةل ياعنا
السةةرةتاالتيالهدفامبةشسةاإلىاالحفظاواارتخداماالمستدام.اوقداحددتاالطبعياالسابعيامنانشسةاالتوقعةتا
العةلمةياللتنوعاالبةولوجيالقدمةامهمةانحوابعضااألهدافاالمتضمنيافياهذهاال ةيي،امثالابشأناالتوعةيابةلتنوعا
البةولوجيافيابعضاالبلدان،افةمةايتعلقابدمجاالتنوعاالبةولوجيافيابعضانظماالمحةربياوالتخطةطاالوطنةي،ا
وإنشةءاحوافزامةلةياإي ةبةيالحمةيياالتنوعاالبةولوجياوخدمةتاالنظمااإليكولوجةي.اغةساغناالتقدمايختلااكثةساافةمةا

بةناالبلداناوالمنةطق.اكمةايقةبلاذلكاغيضةادوافعارلبةيامثلاانتشةرااإلعةنةتاالضةرةابةلتنوعاالبةولوجياعلىا
نطةقاوارع،اوارتمساراغنمةطااإلنتةجاواارتهالكاغةساالمستدامي.اوالواقعاغناحفزااإلجساءاتالعالجاهذهااألربةبا

الكةمنيارةكوناضسوريةالتحقةقاغهدافاغيشياللتنوعاالبةولوجي.

الغاية االستراتيجية ألف
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موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

يكوناالنةساعلىاعلما
بقةماالتنوعاالبةولوجي

3

يكوناالنةساعلىاعلمابقةما
التنوعاالبةولوجي،اوبةلخطواتا

التيايمكناالخةذهةالحفظها
3وارتخدامهاعلىانحوامستدام

ف 
هد

ال

زيادة التوعية بالتنوع البيولوجي

الهدفا1

بحلولاعةما2020اكحداغقصى،ايكوناالنةسا
علىاعلمابقةماالتنوعاالبةولوجي،اوبةلخطواتا
التيايمكناالخةذهةالحفظهاوارتخدامهاعلىا

نحوامستدام.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما10
رةطلبامعةل ياالدوافعاالمبةشسةاوالكةمنياوراءافقدانا
التنوعاالبةولوجيال ةةساافياالسلوكامناجةنبااألفسادا
والمنظمةتاوالحكومةت.اويسةعدافهماالقةماالمختلفيا

للتنوعاالبةولوجياواإلدراكابهةاولقديسهةاعلىالحديدا
رغبيااألفسادافياإحداثاهذهاالت ةةسات.اولعداالتوعةيا

العةمياغيضةاغرةرةيالإلرادةاالسةةرةيالدىاالحكومةتا
نحواالعمل.اويتطلباالوفةءابهذااالهدفاغنايدركاالنةسا

لةسافحسباقةماالتنوعاالبةولوجيابشكلال سيدي،ا
بلاغنايعلمواامةاهياالمسةهمةتاالملمورياللتنوعا

البةولوجيالحةةلهم،افضالاعنااإلجساءاتاالتيايمكناغنا
لتخذالحفظاالتنوعاالبةولوجياوارتخدامهاالمستدام.
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وباءألف

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبليةزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي

استنادا إىل نتاجئ املسح احملدود جغرافيا، فإن اإلدراك 
العام بالتنوع البيولويج وأمهيته يبدو مزتايدا يف البلدان 

املتقدمة والنامية عىل حد سواء، ولو أن ذلك مع وجود تباين 
كبري. وتظهر املسوحات، مثل بارومرت التنوع البيولويج 

)انظر اإلطار 1-1( تباينا كبريا يف اإلدراك بالتنوع 
البيولويج وقميه بني الناس يف البلدان واملناطق املختلفة. 
وتويح هذه املسوحات أنه بيمنا يدرك الناس أمهية التنوع 
البيولويج لرفاهية اإلنسان، فهم ال يعتربون بالرضورة أن 

محاية التنوع البيولويج إهساما مهام لرفاهية اإلنسان. ومع 
وجود اختالفات وطنية مهمة، فإن املجيبني عىل املسح يرون 
فقدان التنوع البيولويج مكشلكة عاملية ولكهنا ليست مشلكة 

تثري القلق احمليل كثريا. والناس ما يزالون غري متأكدين 
حول اإلجراءات اليت هلا أثر سليب عىل التنوع البيولويج، 
ويستطيع عدد قليل مهنم ربط أمعال حمددة حبامية التنوع 

البيولويج11.

ويشري حتليل التقارير الوطنية املقدمة إىل اتفاقية التنوع 
البيولويج إىل أن أغلبية البلدان تتخذ خطوات لزيادة 

اإلدراك العام بالتنوع البيولويج. وتقدم تقارير أقل دليال 
عىل الرباجم اليت تؤثر عىل اإلجراءات اليت ميكن لألفراد 

اختاذها حلفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام. وترد 
يف اإلطار 2-1 بعض األمثلة ملا قامت به البلدان للهنوض 

هبذه اإلجراءات.

وبالنسبة للبلدان القليلة اليت تتاح فهيا االجتاهات األخرية، 
تويح التوقعات للعام 2020 بتحسينات مسمترة، ولكن 

ليس باملستوى الذي ميكن عنده اعتبار أن هذا اهلدف قد 
حتقق )انظر الشلك 1-1(. ومثة درجة ثقة منخفضة يف هذا 

االستنتاج نظرا للبيانات احملدودة، ولكن هناك توافق واسع 
يف اآلراء بني األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج عىل 
أن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لتحسني اإلدراك 

بالتنوع البيولويج وقميه.

اوالنسبياالمئوييا ب اغعطواالعةريااصحةحياللتنوعاالبةولوجيا ألف الشكلاا-اا–ااارتقساءاتااإلحصةئةياحتىاعةما2020اللنسبياالمئويياللم ةبةناالذينا
للم ةبةناالذينارمعوااعنامصطلحاالتنوعاالبةولوجيا)بةرومتسا“التنوعاالبةولوجي”(.اويظهساكالهمةازيةدةاكبةسةافيااال ةهابةنااألعواما0ا20او2020.ا

ولفتسضااارتقساءاتاثبةتاالعملةةتااألرةرةياولستنداإلىابةةنةتامناغلمةنةةاوفسنسةاوالمملكياالمتحدةاوالوايةتاالمتحدةااألمسيكةي.اويمثلاالخطاالداكنا
النموذجاالمنةرباللفتسةامعابةةنةتااارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةتاوالحزاماالمظللايبةناحدوداالثقياالبةل يا95افياالمةئي.

ب
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اإلطار 1-1: اتحاد التجارة البيولوجية األخالقية )UEBT( – نتائج بارومتر التنوع البيولوجي في عام 2013

منذاالطبعيااألولىامنابةرومتساالتنوعاالبةولوجيافياعةما2009،اغجستامنظمياالبحوثاالعةلمةياIPSOS،ابةلنةةبياعنا
الحةداالت ةرةاالبةولوجةيااألخالقةي،ا000ا13امقةبليامعاالمستهلكةنافياااابلدا.اولتضمنابعضاالعالمةتاالبةرزةالهذها

المسوحةتامةايلي:2ا

البرازيل:اهنةكاإدراكابنسبيا96افياالمةئيابةلتنوعاالبةولوجيافياالبسازيل.اولسلفعاببطءاالتعةريااالصحةحياللتنوعا •
البةولوجي.اويدفعااإلدراكااألفالماالوثةئقةي،اوالمدارساواإلعالنةت.

الصين:ارمعا94افياالمةئيامناالم ةبةناعناالتنوعاالبةولوجي،اوارتطةعا64افياالمةئيالعسيااالتنوعاالبةولوجيابدقي.اا•
وهذااهواغعلىامعدلاجسىاقةةرهافياغيابلد.

فرنسا:ارمعا95افياالمةئيامناالم ةبةناعناالتنوعاالبةولوجي.اوهنةكاإدراكاشةملاكبةسابةارتدامي:اإذايدركا98افياا•
المةئياالتنمةياالمستدامي،اوإزالياال ةبةت،اواألنواعاالمهددةابةانقساضاوالت ةرةاالعةدلي.

ألمانيا:الظهساالنتةئجازيةدةاقوييافياإدراكاالمستهلكةنابةلتنوعاالبةولوجي:امنا29افياالمةئيافياعةما2009اإلىا48اا•
فياالمةئيافياعةما2013.اوهنةكاا9افياالمةئيامناالم ةبةناالذينايعسفوناالمصطلحةتاذاتاالصليامثلا“حفظاالنظما

اإليكولوجةي”.

المملكة المتحدة:اهنةكاإدراكاكبةسابةألخالقةةتاوالت ةرةا)غكثسامنا80افياالمةئي(اولكناهنةكاإدراكاغقلابةلمصطلحةتاا•
البةئةيا)حواليا70افياالمةئي(.

الواليات المتحدة األمريكية:ااإلدراكابةلتنوعاالبةولوجياآخذافيااارلفةعاببطءابةناالمستهلكةنا)48افياالمةئيافياعةماا•
2009اإلىا54افياالمةئيافياعةما2013(.اوكةنتاالتعةريااالصحةحيابةناالم ةبةناقداارلفعتامنا26افياالمةئياإلىا39ا

فياالمةئي.

اإلجراءات الرامية لتعزيز التقدم نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 1، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني 
قوسني:

تيسري وتجشيع إرشاك املواطنني يف قضايا التنوع  •
البيولويج، مبا يف ذلك أنشطة رصد التنوع البيولويج 

)اهلدف 19( والهنوض حبفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام )األهداف 4 حىت 15(

إعداد وتنفيذ جهود متسقة واسرتاتيجية ومستدامة،  •
واسرتاتيجيات ومحالت برسائل وأساليب تمتىش عىل حنو 

مالمئ مع خمتلف مجاهري األهداف، واالستعانة خبربات 
التسويق االجمتايع، واإلعالن عن األمثلة الوطنية ذات الصلة 

أو دراسات احلالة عن أمهية التنوع البيولويج

إدماج إدراك وفهم التنوع البيولويج وقميه، مبا يف  •
ذلك لرفاه اإلنسان يف املناجه الدراسية الوطنية، مع إقامة 
االعتبار لملناجه املتعلقة بالتعلمي من أجل التمنية املستدامة

االستخدام األفضل للعلوم االجمتاعية، مبا يف ذلك  •
إعداد فهم أكرب للدوافع االجمتاعية واالقتصادية والثقافية 

اليت حتفز التغري السلويك، والتعامل فهيا بيهنا، وذلك 
لتحسني تصممي محالت االتصال واملشاركة، والسياسات 

ذات الصلة )األهداف 2 و3 و4(

إجراء تقيميات دورية ومتسقة وقابلة لملقارنة خبصوص  •
إدراك التنوع البيولويج وفهمه، والرغبة يف اختاذ إجراءات 

حلفظ التنوع البيولويج واستخدامه عىل حنو مستدام، 
ومدى حتقيق التغري السلويك املنشود، لتوفري أساس لملزيد 

من اجلهود املوجهة.
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اإلطار 2-1. بعض الُنهج الوطنية إلشراك الجمهور بشأن التنوع البيولوجي

بلجيكا. تهدف الحملة بعنوان “أعطي حياة لكوكبي” إلى إشراك الناس في التنوع البيولوجي بحفزهم على اتخاذ خطوات 
صغيرة وبسيطة لها آثار إيجابية طويلة األجل. وتقدم الحملة أدوات ومعلومات حول اإلجراءات المحتملة – في كل يوم 

أو أسبوع من العام – بخصوص قضايا تشمل االستهالك المفرط، واالستغالل المفرط، وإدراك قيم التنوع البيولوجي 
واألنواع الغازية. وبحلول عام 2014، انضم ما يقرب من 000 42 شخص إلى أكثر من 000 78 من إجراءات التنوع 

البيولوجي. وتمثل الحملة تعاونا وثيقا بين المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، ووزارة الصحة العامة، ووسالمة 
سلسلة األغذية والبيئة والعديد من الشركاء على المستوى اإلقليمي ومستوى الواليات، والمستوى المحلي، والمنظمات 

غير الحكومية.13

بنن. بدأت وزارة البيئة في بنن مشروعا بعنوان “12 إجراءا من أجل التنوع البيولوجي”. ويقدم المشروع معلومات في شكل 
تقويم حائطي، وكتيب يظهر مجموعة من اإلجراءات التي يمكن القيام بها كل شهر، فضال عن بعض األيام الدولية المهمة. 

وقد استخدم هذا المنتج في المدارس وجرى ربطة بأنشطة تنمية القدرات. ويتم حاليا تنفيذ الخطط لرسائل نصية لخدمة 
الرسائل القصيرة )SMS( والسبل األخرى لنشر الرسالة من خالل الشبكات االجتماعية.14

الهند. القطار السريع الخاص للتنوع البيولوجي )SEBS( هو معرض متنقل على قطار مصمم خصيصا لزيادة اإلدراك 
بالتنوع البيولوجي وغيره من القضايا البيئية في البالد. وبدأت المرحلة األولى من المعرض في يوم البيئة العالمي، في 5 

يونيو/حزيران 2012، وكان سفير االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي استضافته الهند 
في حيدر أباد في أكتوبر/تشرين األول 2012. وسافر القطار في مرحلته األولى من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون األول 
2012 إلى 51 موقعا، واستقبل ما يزيد على 000 003 2 زائر، بما في ذلك مدرسون ومعلمون من 000 7 مدرسة. أما 

المرحلة الثانية للقطار فقد كانت من نيودلهي وزارت 62 محطة من أكتوبر/تشرين األول إلى أبريل/ نيسان 2013 .15

اليابان. إن اللجنة اليابانية لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي )UNDB-J(، التي أنشئت في عام 2011 بمجموعة من 
أصحاب المصلحة للنهوض باإلجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تتولى تشغيل برنامج “إعالني” 
لمساعدة الناس على فهم الروابط التي تجمعهم بالتنوع البيولوجي، واتخاذ اإلجراءات اإليجابية في حياتهم اليومية. ويختار 

المشتركون من قائمة من خمسة إجراءات ويدلون بإعالن يشرح خيارهم. وخالل عام 2012، استخدم البرنامج في 91 
مناسبة، من بينها اجتماعات وطنية، وندوات إقليمية حضرها حوالي 000 20 شخصا.16
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ف 
هد

ال

دمج قيم التنوع البيولوجي

الهدفا2

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

ُلدمجاقةماالتنوعاالبةولوجيافيا
اارتسالة ةةتاالوطنةياوالمحلةيا

للتنمةياوالحدامناالفقس
3

ُلدمجاقةماالتنوعاالبةولوجيا
فياعملةةتاالتخطةطا

الوطنةياوالمحلةي
3

ُلدمجاقةماالتنوعاالبةولوجي،ا
فيانظماالحسةبةتاالقومةي،ا

حسباااقتضةء
3

لدمجاقةماالتنوعاالبةولوجيا
فيانظمااإلبالغ

3

بحلولاعةما2020اكحداغقصى،اُلدمجاقةما
التنوعاالبةولوجيافيااارتسالة ةةتاالوطنةيا
والمحلةياللتنمةياوالحدامناالفقساوعملةةتا
التخطةطاوي سياوإدمةجهة،احسباااقتضةء،ا
فيانظماالحسةبةتاالقومةياونظمااإلبالغ.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناإحدىاالتحديةتاالمستمسةاالمسلبطيابحفظاالتنوعا
البةولوجياوارتخدامهاالمستدامالتمثلافياإدراجها

كةعتبةرامهماعندمةالتخذاالقساراتاحولاالتنمةيا
ااقتصةديياوالحدامناالفقس.اوبدوناذلكا“التعمةم”،ا

فإناغفضلاإجساءاتاالحفظايمكناغنالتدهوراألنا
غنشطياالتنمةياقدالهدداالموائلاولسهمافياض وطا

غخسىاعلىاالتنوعاالبةولوجي.اوثمياخطوةاغرةرةيا
نحوامواجهياهذااالتحدياوهواضمةناغناقةماالتنوعا
البةولوجيالالقتصةداتاوربلاالمعةشي،االتيايتما
فياال ةلبال ةهلهةافياالحسةبةتاالتقلةديي،اقدا
غدرجتافيااارتسالة ةةتاوالعملةةتاالتيالدفعا

القساراتاحولاالتنمةي.
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبليةدمج قيم التنوع البيولوجي

حتقق مؤخرا تقدم هام يف إدماج قمي التنوع البيولويج يف 
معليات التخطيط واسرتاتيجيات احلد من الفقر، وإدماج 

رأس املال الطبييع يف احلسابات القومية. وما زالت هناك 
اختالفات واسعة بني البلدان، ولكن املبادرات الدولية تساعد 

عىل تقليل هذه االختالفات.

ومن بني 54 اسرتاتيجية للحد من الفقر مت حبهثا يف إحدى 
أظهر  الدراسات، فإن ما يقرب من الثلث )30 يف املائة( 

مستوى عال من االعرتاف بأمهية التنوع البيولويج يف 
اسرتاتيجيات التمنية17. ويف دراسة أخرى، فإن حوايل 
نصف مجيع البلدان اليت أجابت عىل مسح اكنت لدهيا 
االقتصادية وشبكة إلدماج  نظم من احلسابات البيئية – 

اإلحصاءات بشأن البيئة وعالقهتا باالقتصاد18. وهناك عدد 
مزتايد من البلدان النامية اليت تدجم رأس املال الطبييع يف 

نمظها احملاسبية، مبا يف ذلك مثانية أعضاء من الرشاكة 
املعنية حبساب الرثوة وتقيمي خدمات النظم اإليكولوجية 

)WAVES( للبنك الدويل )انظر اإلطار 2-1(19. غري أن 

األغلبية العمظى من الدراسات اليت تعيط قميا نقدية للتنوع 

قد نفذت يف البلدان عالية الدخل  البيولويج )88 يف املائة( 
أو بلدان الدخل املتوسط العايل20.

ويتضمن حوايل 70 يف املائة من آخر التقارير الوطنية 
املقدمة إىل اتفاقية التنوع البيولويج معلومات تشري إىل 

إحراز بعض التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف. وتتضمن هذه 
إعداد السياسات اليت تأخذ التنوع البيولويج يف االعتبار 
يف استخدام األرايض والتخطيط املاكين، والتمنية احمللية 

وخطط احلد من الفقر. ومل يعط قدر كبري من االهمتام 
إلدماج التنوع البيولويج يف احملاسبة القومية ونظم 

اإلبالغ. ويرد يف اإلطار 2-2 مثال يشري إىل كيفية قيام 
كينيا باإلبالغ عن خدمات النظم اإليكولوجية املقدمة من 

غاباهتا.

وجبمع لك هذه العوامل معا، ختلص الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج إىل أنه بيمنا أحرز تقدم 
كبري حنو حتقيق اكفة العنارص يف اهلدف 2، فإن إجراءات 

إضافية كبرية ال تزال الزمة للوفاء هبذا اهلدف حبلول التارخي 
الهنايئ يف عام 2020.

اإلطار 2-1: الشراكة المعنية بحساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية )WAVES( للبنك الدولي

في عام 2010، بدأ البنك الدولي الشراكة المعنية بحساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية )WAVES(. والهدف 
الرئيسي لشراكة WAVES هو “النهوض بالتنمية المستدامة بضمان حفظ الموارد الطبيعية في خطط التنمية والحسابات 
 – )SEEA( البلدان على اعتماد وتنفيذ نظام المحاسبة البيئية – االقتصادية WAVES االقتصادية الوطنية”. وتساعد شراكة

اإلطار المركزي، إلعداد منهجية لمحاسبة النظم اإليكولوجية. وبحلول عام 2014، كانت ثمانية دول قد تلقت دعما من شراكة 
WAVES لتنفيذ حسابات رأس المال الطبيعي. وكانت بوتسوانا، وكولومبيا، وكوستاريكا، ومدغشقر والفلبين أول بلدان في 

الشراكة، وطبق كل منها المحاسبة الرأسمالية الطبيعية على قطاعات ومؤشرات اقتصادية خاصة )الجدول 1-2(.21

.WAVES الجدول 2-1 – الحسابات التي ينفذها شركاء

التقدمالحساباتالبلد

المةةه،اواألراضياوالنظمااإليكولوجةي،اوالمعةدناوالطةقيابولسوانة
والمؤشساتاااقتصةديياالكلةياللتنمةياالمستدامي

حسةبةتالفصةلةياللمةةهاللسنواتا
اا20-0ا20او2ا20-اا20.

غعدتاحسةبةتاالمةةهاوال ةبةت.المةةهاوال ةبةتكولومبةة

غنشأتاغفسقياعةمليالقنةيالكلامناحسةبةتاالمةةهاوال ةبةتكورتةريكة
المةةهاوال ةبةت.

—التعدين،اوالمةةهاوال ةبةت/المنةطقاالمحمةياوالمنةطقاالسةحلةيمدغشقس

المةةه،اوالمعةدن،اوالمن سوف،اواألراضياوالنظمااإليكولوجةياالفلبةن
)فياموقعةنامحددين(اوالمؤشساتاااقتصةديياالكلةياللتنمةيا

المستدامي.

الت ةسافيامقةيةسال طةيااألراضيا
)بةلنسبياللموقعةناالمحددين(.

إمداداتاارتخداماالمةةهاوجدولااارتخدام.
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اإلجراءات الرئيسية للمستقبل

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 2، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني 
قوسني:

تقيمي السياسات القامئة واملقررة، عرب احلكومة، اليت  •
تؤثر يف التنوع البيولويج، وحتديد الفرص واخليارات 

ملعاجلة شواغل التنوع البيولويج

تقامس املعلومات عىل نطاق واسع عن قمي التنوع  •
البيولويج وما يتصل به من خدمات النظم اإليكولوجية 

لمتكني االنعاكس األفضل للتنوع البيولويج يف اختاذ القرار 
عرب القطاعات )اهلدف 19(

املزيد من مجتيع اإلحصاءات البيئية وبناء احلسابات  •
االقتصادية، مبا يف ذلك من خالل إعداد وحفظ  البيئية – 
احلسابات القومية ألرصدة املوارد الطبيعية ذات الصلة 

وإذا اكن ممكنا،  بالتنوع البيولويج )مثل الغابات، واملياه( 
إدماج هذه يف احلسابات املالية القومية )اهلدف 5(

التعبري عن قمي التنوع البيولويج يف التخطيط املاكين  •
وممارسات إدارة املوارد، مبا يف ذلك من خالل رمس خرائط 

التنوع البيولويج ومخات النظم اإليكولوجية ذات الصلة 
)األهداف 5 و6 و7(

إدماج التنوع البيولويج يف معليات التقيمي البييئ  •
واالستخدام األوسع نطاقا للتقيمي البييئ االسرتاتيجي 

)اهلدف 4(
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اإلطار 2-2: حسابات الغابات في كينيا22

إناغحدااألهدافاالسئةسةيالمبةدرةاكةنةةالبنةءاحسةبالل ةبةتاهواالحصولاعلىامعلومةتاعنامةايلي:

القةمياالمضةفيالمنت ةتاال ةبةتامناخاللاقطةعاالتصنةعا•

لقديماالخدمةتا)الخشبةياوغةساالخشبةي(اإلىااقتصةداالكفةفا)ويشةراإلةهاغيضةابةاقتصةداغةساالنقدي(ا•

لوريدام موعيامناالخدمةتاالثقةفةياللمقةمةنافياكةنةةاولزوارهةا•

لوريدام موعيامناخدمةتاالنظمااإليكولوجةياالتيالنظماالعملةةتااإليكولوجةيا•

وخلصالقةةماغولياإلىاغناقةميارلسلياالقةميافياالقطةعاالحسجيالالقتصةدافياكةنةةاهياثالثامساتاغكثساعلىا
األقلامناالقةمياالتيالقدرهةاحةلةةاإدارةااإلحصةءاتاالوطنةيافياكةنةةا)KNBS(،اوغنهةالمثلاحواليا3.6افياالمةئيامنا
ااقتصةداالوطني.اويحتملافيامعظماالحةاتاغناالقةمياقدرتابشكلاغةساكةف،اإذاغنهةالمالنظسافيابعضاخدمةتا

النظمااإليكولوجةي.

ولضمنتابعضالوصةةتاالسةةرياالسئةسةيامناعملةيامحةربياالحساجيامةايلي:

لخفةضافقداناخدمةتاالنظمااإليكولوجةي،اارةمةاالخدمةتاالتنظةمةي،األنالكلفياعدماالقةةمابذلكاكةنتاغعلىاا•
بمقدارا4.2امسةاعنااإليساداالنقدياالفعليامناإزالياال ةبةت

التأكةداعلىاوجوداحسةباعةملالمةمةالموارداال ةبةت،اوذلكاللحصولاالكةملاعلىامختلااالمنةفعاالتيالوفسهةاال ةبيا•

لش ةعااارتثمةرافياالقطةعاالحسجيامناغجلازيةدةاالكفةءةافيااإلنتةج،اارةمةافياإنتةجاالخشباالمنشوراوالفحما•

النهوضابةإلحةةءاالمالئمابعداالحصةداولزايدانمواارتزراعاال ةبةتاعلىاالمدىاالطويل،امعالنسةقاغفضلالمؤرسةتاا•
التنظةم،اوالمنت ةناوالمستهلكةنالمنت ةتاال ةبةت

لعمةماارتخدامااألدواتاوالحوافزامثلاالمدفوعةتامقةبلاخدمةتاالنظمااإليكولوجةي،اوخططااال ةراوالتأمةن.ا•
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إصالح الحوافز

الهدفا3

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

ُلل ىاالحوافز،ابمةافةهةا
اإلعةنةت،االضةرةابةلتنوعا

البةولوجي،اغوالزالالدري ةةا
غوالعدلامناغجلالقلةلاغوا

ل نباالتأثةساتاالسلبةي
2

لوضعاوُلطبقاحوافزاإي ةبةيا
لحفظاالتنوعاالبةولوجيا
وارتخدامهاالمستدام

3

بحلولاعةما2020اكحداغقصى،اُلل ىاالحوافز،ا
بمةافةهةااإلعةنةت،االضةرةابةلتنوعاالبةولوجي،ا

غوالزالالدري ةةاغوالعدلامناغجلالقلةلاغوال نبا
التأثةساتاالسلبةي،اولوضعاوُلطبقاحوافزاإي ةبةيا
لحفظاالتنوعاالبةولوجياوارتخدامهاالمستدام،ا
بمةايتمشىاوينس مامعااالفةقةياواالتزامةتا
الدولةيااألخسىاذاتاالصلي،امعامساعةةاالظسوفا

ااجتمةعةي-ااقتصةديياالوطنةي.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناالحوافزاالتيالنشئهةااللوائحاوالبسامجاالحكومةيالهةا

لأثةساقوياعلىاالسلوكاالذيايؤثسافياالتنوعاالبةولوجي،ا
منااألفسادافياالقطةعاالخةصاإلىاالمؤرسةتاالكبةسة.ا

ويمكنالنظةمامصممالصمةمةاجةداامناالحوافزا
اإلي ةبةياغنايش عاعلىاإشسافاغفضلاعلىااألراضي،ا
والمةةهاالداخلةياوالمحةطةت،اويمكناعلىاالعكسامنا

ذلكاألفضلارةةرةتاالحفظاغنالصةبابسهوليابةلضسرا
مناالحوافزاالتيالش عاعلىااارت اللاالمفسطاللموارد.ا

ويعداإصالحاهذهاالحوافزاحةرمةالمعةل يااألربةبا
الكةمنياوراءافقداناالتنوعاالبةولوجي.
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إصالح الحوافز
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

إن احلوافز املتعلقة بالتنوع البيولويج تتخذ عدة أشاكل، 
ولكن املعلومات العاملية عن احلوافز غري املالية حمدودة. 
وهلذا السبب، فإن تقيمي التقدم احملرز حنو حتقيق هذا 

اهلدف يركز أساسا عىل االجتاهات املتعلقة باحلوافز املالية، 
مبا يف ذلك اإلعانات الضارة بالتنوع البيولويج واحلوافز 

اإلجيابية اليت تاكفئ السلوك الذي يعود بالنفع عىل التنوع 
البيولويج.

واإلعانات يف قطاع مصايد األمساك، السميا املتعلقة 
باستخدام الوقود، ما زالت تجشع القدرات املفرطة، وإذا مل 
يمت إصالحها أو التخلص مهنا أو إزالهتا فإهنا ستؤدي إىل 
اسمترار حاالت التدهور يف أعداد األمساك البحرية والنظم 
اإليكولوجية البحرية. وتؤدي إعانات مصايد األمساك أيضا 

إىل اختالالت جتارية، وحتدث أرضارا لسبل املعيشة يف 
مناطق مثل أفريقيا، حيث تعد إعانات مصايد األمساك قليلة 
نسبيا.23 ومن شأن إزالة أو إصالح مجيع اإلعانات الضارة 

ملصايد األمساك أن توفر املاليني من الدوالرات سنويا، وتزيد 
من جحم وقمية املصيد عىل املدى الطويل.24

وهناك بعض األدلة عىل أن اإلعانات الزراعية تنتقل بشلك 
تدرجيي من دمع اإلنتاج إىل احلوافز اليت يقصد هبا ماكفأة 

املامرسات الزراعية اليت تصون البيئة )انظر الشلك 3-1(.25 
غري أن النظم الزراعية البيئية ال تكون دامئا فعالة يف حتقيق 
أهدافها يف حفظ التنوع البيولويج.26 فقد سامهت اإلعانات 

اليت تهنض باستخدام الوقود احليوي يف العقد املايض إىل 
زيادة مقدراها أربعة أضعاف يف إنتاج اإليثانول األحيايئ 
وزيادة مقدارها عرشة أضعاف يف إنتاج الديزل احليوي، 

مع بعض اآلثار السلبية اهلامة عىل التنوع البيولويج )انظر 
اإلطار 3-1(.27

واإلجراءات املتخذة جكزء من آليات التخفيف من تغري 
املناخ28 خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ عىل الغابات 
وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف 

تنطوي عىل تقدمي منافع كبرية   )+REDD( البلدان النامية
للتنوع البيولويج وتهسم يف بلوغ عدد كبري من أهداف 
أييش للتنوع البيولويج. غري أنه إذا مت تعظمي خمزون 

الكربون عىل حساب التنوع البيولويج مفن احملمتل أن 
يكون لذلك آثار غري مرغوب فهيا )انظر اإلطار 3-2(.29

وتقدم آخر التقارير الوطنية إىل اتفاقية التنوع البيولويج 
قليال من األدلة عىل إجراءات إزالة اإلعانات الضارة 

بالتنوع البيولويج. ويمت املزيد من الرتكزي عىل احلوافز 
اإلجيابية حلفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام 

وذلك عىل سبيل املثال من خالل استخدام حوافز رضيبية 
ملالك األرايض الذين يدخلون يف ترتيبات تعاقدية محلاية 

أراضهيم رمسيا )جنوب أفريقيا(، ومنافع رضيبية ملالك 
والدمع  األرايض الذين هيبون األرايض للحفظ )كندا( 

للبلديات اليت تصيغ اسرتاتيجيات حملية للتنوع البيولويج 
)اليابان(. ويرد يف اإلطار 3-3 مثال الستخدام حوافز 

األسعار لتجشيع االستخدام األكرث استدامة لألمسدة يف 
اهلند.

وبشلك عام، يظهر التقدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف 
صورة خمتلطة جدا. فبيمنا يوجد اعرتاف مزتايد باحلاجة 

إىل إزالة اإلعانات الضارة، هناك معل حمدود إلزالة 
هذه اإلعانات وبعض اخلطوات تراجعية إلنشاء إعانات 

جديدة. فإعداد وتطبيق احلوافز اإلجيابية، السميا بالنسبة 
لملامرسات الزراعية اليت محتي البيئة، مها خطوات يف 

االجتاه الصحيح، ولكهنا عىل املسار احلايل ال تعترب اكفية 
للوفاء هبذا العنرص من اهلدف حبلول عام 2020.

الشكلا3-ا.ااارتقساءااإلحصةئياإلنفةقاالصندوقااألخضساالتةبعالمنظميا
الت ةرةاالعةلمةياحتىاعةما2020.اويشةسا“الصندوقااألخضس”اإلىااإلعةنةتا
الزراعةي،ابمةافياذلكابسامجاالحمةيياالبةئةياوبسامجاالتنمةيااإلقلةمةياالتيا
االشوهاالت ةرةاواالنطوياعلىادعماللسعس.اولفتسضااارتقساءاتاثبةتا

العملةةتااألرةرةي.اولمثلاالخطوطاالداكنياالنموذجاالمنةربالبةةنةتافتسةا
اارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةت،اوالحزاماالمظللايبةناحدوداالثقيا

بنسبيا95افياالمةئي.30
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اإلطار 3-1: زيادة إنتاج الوقود الحيوي

عززااإلنتةجاالسسيعاللوقوداالحةويااإلعةنةتاالسامةياإلىاالوفةءابأهدافالقلةلاااعتمةداعلىاالوقودااألحفوريا)انظسا
الشكلا3-2(31.افإزالياإعةنةتاالطةقياالحةويياغواإصالحهةاحتىالأخذافياالحسبةنااآلثةراالكةمليالمحةصةلاالوقوداالحةويا
علىاانبعةثةتاغةزاتاالدفةئي،اوالت ةسافياارتخدامااألراضياوالتنوعاالبةولوجياهواغمسامهمافيالأكةداغنهةالنايكونالهةا

آثةرارلبةياغةسامقصودة.

اإلطار REDD+ :2-3 والتنوع البيولوجي32

غطلقتاالفةقةيااألمماالمتحدةااإلطةرييابشأنال ةساالمنةخا)UNFCCC(افياعةما2007اآلةيا+REDDاوانتهىاإعدادا
منه ةتهةافياعةما2013ابوارطياالفةقةيااألمماالمتحدةااإلطةرييابشأنال ةساالمنةخ.اويتضمنانطةقهةاخفضااانبعةثةتا

النةجمياعناإزالياال ةبةت،اوخفضااانبعةثةتاالنةجمياعنالدهوراال ةبةت،اوحفظامخزوناالكسبونافياال ةبةت،اواإلدارةا
المستداميالل ةبةت،اولعزيزامخزوناكسبوناال ةبةت.

وقداوضعاعددامناالمبةدراتاللمسةعدةاعلىالنفةذا+REDD،اومنابةنهةامبةدرةاUN-REDD.اوفيانهةيياعةمااا20،ابلغا
إجمةلياالدعماللبلداناالتيالنفذابسامجا108.1اUN-REDDاملةونادواراغمسيكي.اوبحلولاعةما4ا20،اكةنا8اابلدااشسكةءا
فياUN-REDD،اويتلقوناالدعماللبسامجاالوطنةي،اوللقىاالدعماغيضةا31ابلدااآخس.اوبةلنسبياللفتسةا5ا20-اا20،افإنا
هدفابسنةمجاUN-REDDاهوادعماالبلدانافياإعداداولنفةذاارتسالة ةةتا+REDDافةهةامناغجلالسسيعاارتعدادهةالـ

+REDD.اوهنةكامبةدرةاغخسى،اوهياصندوقاالكسبوناالحةوياللمنةظساالطبةعةيالل ةبةتاالمستدامي،اولماإطالقهةافيا
عةما2013افيااجتمةعااألطسافاالتةرعاعشساالفةقةيااألمماالمتحدةااإلطةرييابشأنال ةساالمنةخافياواررو،امعالعهداتا
بةلتمويلامناالنسويج،اوالمملكياالمتحدة،اوالوايةتاالمتحدةاوغلمةنةة.اورةت ةوزاالتمويلالهذهاالمبةدرةافياالسنيااألولىا

280املةونادواراغمسيكي.

ولحملاآلةةتاالتخفةاا+REDDافسصةاومخةطساللتنوعاالبةولوجي.اولتضمناالفسصالبةطؤافقداناالموائلا)الهدفا5(ا
وارتعةدةاالنظمااإليكولوجةياالحسجةياالمتدهورةا)الهدفا5ا(،ابةنمةالتضمناالمخةطساانتقةلال ةساارتخدامااألراضياإلىا

نظماإيكولوجةياغخسى،ابمةافياذلكاغراضياالحشةئشاوالسةفةنة،اوالتش ةساغواإعةدةاالتش ةسامعاغصنةفاغةسامحلةياغواغةبةتا
ذاتالنوعامنخفضالألنواع.
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إجراءات لتعزيز التقدم نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من  التقدم حنو حتقيق اهلدف 3، إذا طبقت عىل نطاق 

أوسع. ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر 
بني قوسني:

إجراء دراسات حتليلية وطنية، وحسب االقتضاء،  •
حتليالت إقلميية لتحديد احلوافز املرحشة، مبا يف ذلك 

اإلعانات، لإلزالة أو التخلص التدرجيي أو اإلصالح، فضال 
عن فرص الهنوض بتصممي وتنفيذ تدابري احلوافز اإلجيابية 

)اهلدف 2(

إعداد خطط للسياسات، مبا يف ذلك قامئة باإلجراءات  •
عىل أساس األولية، مع مواعيد زمنية، تقود يف الهناية إىل 

إزالة أو التخلص التدرجيي أو إصالح احلوافز الضارة، مبا 
يف ذلك اإلعانات، وإدخال أو تعزيز احلوافز اإلجيابية حلفظ 

التنوع البيولويج واستخدامه املستدام )اهلدف 17(

يف احلاالت اليت تكون احلوافز واإلعانات املرحشة  •
لإلزالة أو التخلص التدرجيي أو اإلصالح، تكون معروفة 

بالفعل، تتخذ إجراءات السياسات يف الوقت املناسب 
)اهلدفان 6 و7(

استخدام احلوافز االجمتاعية بشلك أكرب )مثل إنشاء  •
ماكفآت أو براجم اعرتاف تهنض بالسلوك الذي يفيد التنوع 

البيولويج(

البيئية  • حتسني اسهتداف وإدماج اخلطط الزراعية – 
وغريها من أدوات السياسات حنو نواجت التنوع البيولويج 

املنشودة )اهلدفان 4 و7(

اإلطار 3-3: إصالح إعانة األسمدة في الهند

لتخذاالحكومياالهنديياخطواتالتش ةعااارتخداما
المتوازنالألرمدةاللحفةظاعلىاالتنوعاالبةولوجياللتسبيا

وإدامياوزيةدةامعدلااإلنتةجةياالزراعي.اونفذامؤخساا
إصالحاألرعةرااألرمدةالتحسيساغرعةراالبولةرةوما
والفورفةتامعازيةدةارعساالةوريةابنسبيا0اافيا

المةئي.اوكةناذلكالتش ةعاارتخدامااألرمدةاالقةئميا
علىاالبولةرةوماوالفورفةتاوالم ذيةتاالدقةقي،امعا
خفضاارتخداماالةوريةاالتيالهةاآثةراغكثساضسرااللبةئي.33
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الهدفا4

 اإلنتاج واالستهالك المستدامين

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

لكوناالحكومةتاوقطةعااألعمةلا
وغصحةباالمصلحياعلىاجمةعا
المستويةتاقداالخذتاخطواتا
لتنفةذاخططاغوالكوناقدانفذتا
خططًةامناغجلالحقةقااإلنتةجا

واارتهالكاالمستدامةن
3

...اولكوناقدارةطستاعلىا
لأثةساتاارتخداماالمواردا

الطبةعةيافيانطةقاالحدودا
2اإليكولوجةياالمأموني.

بحلولاعةما2020اكحداغقصى،الكونا
الحكومةتاوقطةعااألعمةلاوغصحةبا

المصلحياعلىاجمةعاالمستويةتاقداالخذتا
خطواتالتنفةذاخططاغوالكوناقدانفذتا

خططًةامناغجلالحقةقااإلنتةجاواارتهالكا
المستدامةناولكوناقدارةطستاعلىالأثةساتا
ارتخداماالموارداالطبةعةيافيانطةقاالحدودا

اإليكولوجةياالمأموني.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
لستنداكلاالض وطاالمبةشسةاعلىاالتنوعاالبةولوجيا

إلىاالطلباغةساالمستداماعلىاالموارداالطبةعةيا
النةل ياعناغنمةطنةاالحةلةياإلنتةجاوارتهالكا

السلعاوالخدمةت.اومعاارلفةعاعدداالسكةناولزايدا
اارتهالكاللفسد،ايمكناغنالزداداهذهاالض وطاإاا
إذاابذلاجهداحةزمال علااإلنتةجاواارتهالكاغكثسا

ارتدامي.اوللوفةءابهدفاالحفةظاعلىالأثةساتاالمواردا

الطبةعةيافياإطةراالحدودااإليكولوجةياالمأموني،اي با
غنالعةلجااإلجساءاتاكفةءةاارتخداماالموارد،اولحدامنا

الطلباالكلياعلىاالسلعاوالخدمةت.
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االستخدام البشري لإلنتاجية األولية الصافية )بيتاغرام من الكربون(
البصمة اإليكولوجية مع بصمة المناخ )مليار هكتار عالمي(

البصمة اإليكولوجية بدون بصمة الكربون )مليار هكتار عالمي(
بصمة المياه )ألف كيلومتر مكعب(

الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر أمريكي ثابت بسعر عام 2005(
السكان )مليار نسمة(

االستخدام البشري لإلنتاجية األولية الصافية )أطنان(
EF with CF )gha(

الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر أمريكي ثابت بسعر عام 2005(
بصمة المياه )متر مكعب(

EF without CF )gha(

االستخدام البشري لإلنتاجية األولية الصافية )أطنان(
EF with CF )gha(

بصمة المياه )ألف كيلومتر مكعب(
EF without CF )gha(
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية اإلنتاج واالستهالك المستدامين

بيمنا تستخدم املوارد الطبيعية بكفاءة أكرب بكثري إلنتاج 
السلع واخلدمات، فإن هذا التقدم يطىغ هيلع مستويات 

اسهتالكنا اللكية املزتايدة. وإذا اسمترت االجتاهات الراهنة، 
فإن كثافة استخدام املوارد يتوقع أن تنخفض مرة أخرى 

يف املدى القصري، أي أن املزيد من السلع واخلدمات سينتج 
باستعامل موارد أقل للك وحدة من وحدات الناجت.34 ويبني 
الشلك 1-4 أن استخدام الفرد لملوارد الطبيعية، وبالدوالر 
من االقتصاد، أصبح أكرث كفاءة يف العقود األخرية، وذلك 

باستثناء استخدام املياه.

غري أنه حىت إذا حدث ذلك، مفن غري احملمتل احلفاظ عىل 
األمناط احلالية لالسهتالك اليت تستطيع اإلبقاء عىل النظم 
اإليكولوجية مضن احلدود اإليكولوجية املأمونة حبلول عام 

2020. ومن املتوقع أن يسمتر االستخدام الشامل لملوارد 

يف الزيادة بشلك مطلق حىت عام 2020. ويستخدم البرش 
ما بني 30 و40 يف املائة من إمجايل إنتاج النباتات يف 

العامل، وأكرث من ضعف المكية املخصصة منذ قرن مىض.35 

والبصمة اإليكولوجية ملجمتعاتنا تسمتر يف المنو.36 ويرتفع 
استخدام املياه العذبة بشلك غري مستدام. 

وميثل ساكن املناطق احلرضية نسبة كبرية من البصمة 
اإليكولوجية للبرش، ومن املتوقع أن تزتايد هذه البصمة. 
وألن املدن هبا أكرث من نصف ساكن العامل، فهي تشلك 
حوايل ثالثة أرباع اسهتالك املوارد يف العامل. ومع توقع 

أن يتضاعف ساكن املناطق احلرضية حبلول عام 2050، 
فإن البنية التحتية اجلديدة يف املدن ستفرض مطالب هائلة 

عىل املوارد، والقرارات اليت تتخذها احلكومات شبه الوطنية 
ولذلك فإن موطين املناطق احلرضية هلم آثار عظمية لتحقيق 

أمناط اإلنتاج واالسهتالك املستدامة )انظر اإلطار 1-4(

وقد يساعد اإلرساع يف التقدم احملرز حنو حتقيق هذا 
اهلدف االعمتاد األخري للرباجم اإلطارية ملدة عرش سنوات 
ألمناط االسهتالك واإلنتاج املستدامة بقيادة برناجم األمم 

املتحدة للبيئة.37 حفوايل 70 يف املائة من البلدان قدم 

الشكلاا-4.السةعداهذهاالسروماالبةةنةيافياإظهةراغناجمةعامؤشساتا
ارتخداماالمواردالسلفعابصورةامطلقي،احتىاوغناكةنتاكثةفياارتخداما

المواردالتنةقصافيامعظماالحةاتا)غياغناالكفةءةالتحسن(،اهذااإذااقةستا
فياشكلاالموارداللفسداوالموارداللدوارافياااقتصةد.اغةساغناارتخداما

اارتقساءاتا ألف المةةهايتزايدابصورةامطلقياوبكثةفياعلىاحدارواء.ااالمفتةح:ا
اال ةهةتاالساهنياللسكةن،اوالنةلجاالمحليااإلجمةلي،اوالبصميااإليكولوجةيا

)معاعنصسابصمياالكسبوناغوابدونهة(،اوبصمياالمةةهاواارتخداماالبشسيا
اارتقساءاتاكلافسدالالل ةهةتاالساهنياللنةلجا ب للمنت ةتااألولةياالصةفةي؛ا
المحليااإلجمةليا)المحوراالثةنوي(،اوالبصميااإليكولوجةيا)معاعنصسابصميا
الكسبوناغوابدونهة(،اوبصمياالمةةهاواارتخداماالبشسياللمنت ةتااألولةيا
اارتقساءاتااال ةهةتاالساهنيافياكثةفياارتخداماالمواردا جيم الصةفةي،ا

للبصميااإليكولوجةيا)معاعنصسابصمياالكسبوناغوابدونهة(،اوبصمياالمةةها
وكثةفيااارتخداماالبشسياللمنت ةتااألولةياالصةفةيا)ارتخداماالمواردالكلا

وحدةامناالنةلجاالمحليااإلجمةلي(.38

ب
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معلومات من خالل تقاريرها الوطنية اخلامسة عن التقدم 
احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف. وبصفة عامة، اكنت 

اإلجراءات اليت اختذت متيل للرتكزي عىل إنشاء بيائت 
متكينية لتيسري اإلنتاج املستدام. وبعض خمتلف أنواع 
اإلجراءات املتخذة تمشل إعداد القوانني املتعلقة بتقيمي 

املتعلقة  األثر البييئ )منغوليا(، وإعداد “الرسوم اخلرضاء” 
بالسياحة )باالو(، وصياغة املبادئ التوجهيية ملختلف 

القطاعات )بلجياك، واليابان، وجنوب أفريقيا وأوغندا(. 
ويشري القليل من البلدان إىل التقدم أو اإلجراءات املتعلقة 

باإلبقاء عىل تأثريات استخدام املوارد الطبيعية مضن احلدود 
اإليكولوجية املأمونة أو بشأن املسائل املرتبطة باالسهتالك.

وميكن أن تبلغ الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 
للتنوع البيولويج عن التقدم احملرز حنو تنفيذ جزء من هذا 

اهلدف بيمنا تستخدم اخلطوات يف مناطق كثرية لتنفيذ 
اخلطط ملزيد من اإلنتاج واالسهتالك املستدامني )انظر مثال 

اإلطار 2-4 وخطط الرتاخيص يف إطار اهلدف 7(، بالرمغ 
من أن ذلك ليس عىل نطاق من شأنه أن حيقق هذا العنرص 

من اهلدف حبلول عام 2020. غري أنه توجد أدلة وفرية 
عىل أننا نتحرك اآلن يف االجتاه اخلاطئ خبصوص هدف 
اإلبقاء عىل آثار استخدام املوارد الطبيعية مضن احلدود 
اإليكولوجية املأمونة، خاصة فميا يتعلق باستخدام املياه.

اإلطار 4-1: المدن والتنوع البيولوجي

للحكومةتاشبهاالوطنةياإمكةنةياكبةسةاللتأثةساعلىالنفةذاالفةقةياالتنوعاالبةولوجي.اومنذاعةما2007،اكةنتاغغلبةياركةنا
العةلمايعةشونافياالمدن،43اوكةناركةناالمنةطقاالحضسييامسؤولوناعناثالثياغربةعاارتهالكاالمواردافياالعةلم.44ا
ولشكلامدناالعةلمااألرةرةياوعددهةا600امديني،الشكلاوحدهةاغكثسامنانصااالنةلجاالمحليااإلجمةلياالعةلمي،ا

ورةطسلهةاعلىااإلنتةجاالعةلميايتوقعاغنالزداد.45اومناالمقسراغنايزداداركةناالمنةطقاالحضسييافياالعةلماككلامنا3.5ا
ملةةرانسميافياالعةلماغجمعافياعةما0ا20اإلىا6.3املةةرانسميافياعةما46.2050اوالبنةياالتحتةياالحضسيياالالزميالهذها
الزيةداتاالتيالمايسبقالهةامثةلاهياغكثسامناضعااح ماالبنةياالتحتةياال ةرييافياالعةلم،اولكياينفذاذلك،ارنحنةجا

إلىابنةءاالكثةسامناالبنةياالتحتةيامثلمةابنةنةاخاللا000اا4ارنيامضت.47اولذلك،افإناعدداامتزايداامناالمنظمةت،ا
والحكومةتاوالمؤرسةتااألخسىالعتسفابأناخطىاالتحضسارتقسرااارتداميالةسافحسباارتدامياالمدنابلاالعةلما

ككل.48

ومعاهذهاالتحديةتاالهةئليالالرتدامياوالتنوعاالبةولوجي،الأليافسص.افةلمدنابهةاغغلبةياالثسوةاومؤرسةتاالمعسفي،ا
وشبكةتااالصةل،اواالصةلاالمبةشسامعاالنةس.اولسمحاهذهاالعواملالحكومةتاالمدناغنالؤثسافياالت ةساالسسيع.ا
والواقعاغنالقةةمةتااألثساالبةئياوالدرارةتاالمشةبهيامناالحكومةتاالمحلةيايمكناغنالولدافياال ةلبابةةنةتاعةلةيا

الدفي،افيااألمةكناالتيايكونافةهةاوفقداناالتنوعاالبةولوجيابةلغاالقسوة.اوبعضاالحكومةتاشبياالوطنةي،امثلاواييا
ومدينيارةوابةولوافياالبسازيلاقدرتاح مابصمتهةااإليكولوجةيامناغجلالقسيسالأثةسهةاالمحلياعلىاالبةئياالعةلمةياولحديدا

الورةئلالخفضه.49
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إجراءات لتعزيز التقدم نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 4، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني أقواس:

تعزيز الرشااكت بني الرشاكت واالحتادات الصناعية  •
واملجمتع املدين، والواكالت احلكومية، بشلك شفاف وقابل 

لملساءلة، للهنوض باملامرسات املستدامة اليت تعاجل التنوع 
البيولويج؛

إعداد احلوافز واللواحئ واملبادئ التوجهيية لتجشيع  •
تمنية األمعال يف اإلنتاج واالسهتالك املستدامني 

)اهلدف 3(؛39

الهنوض باإلجراءات عىل جانب الطلب بزيادة التوعية  •
باآلثار البيئية )اهلدف 1(؛40

تجشيع الرشاكت والسلطات احمللية عىل حساب  •
عواملها اخلارجية املتعلقة بالبيئة والتنوع البيولويج 

)البصامت( واإلفصاح عهنا لمتكيهنا من حتديد األولويات 
خلفض اآلثار؛

إنشاء سياسات رشاء حكومية مستدامة تمتىش مع  •
أهداف اتفاقية التنوع البيولويج؛

إعداد خطط قطاعية حمددة لإلنتاج واالسهتالك  •
املستدامني )اهلدفان 6 و7(؛41

مجع املزيد من البيانات وإعداد مؤرشات متجانسة  •
لقياس الفاعلية وتتبع التقدم احملرز يف السياسات بشأن 

االسهتالك واإلنتاج املستدامني )اهلدف 19(؛42

الهنوض بإدراج احلفظ واالستخدام املستدام يف خطط  •
استدامة الرشاكت.

اإلطار 2-4: برنامج أعمال الخشب المستدام لالتحاد 
األوروبي

ابتداءامنامةرس/آذارا2013،اجعلانظةمااألخشةبافيا
االحةدااألوروبيا)EUTR(اغنهامناغةساالقةنونيافيا

االحةدااألوروبياارتةساداغخشةبامحصودةابصفياغةسا
قةنونةيافياغيامكةنافياالعةلم.اوكةناهدفابسنةمجا
غعمةلااألخشةباالمستدامياهواارتخداماالمشتسيةتا
العةميالزيةدةاالتوعةيافياغوروبةاحولاالقضةيةاالبشسييا

والبةئةياالتيالتسببافةهةاإزالياال ةبةتاولدهوراال ةبةتا
فياالبلداناالنةمةي،اوحولالأثةسااارتهالكاواإلنتةجا
غةساالمستدامةنالمنت ةتاال ةبةتاعلىال ةساالمنةخ،ا

والتنوعاالبةولوجياوالشعوباالتيالعتمداعلىاال ةبةتا
فيامعةشتهة.اوغعدابسنةمجاغعمةلااألخشةباحزميا

غدواتالشساءااألخشةباالمستدامي،اوجعلامناالممكنا
إنشةءالحةلاااألخشةبااارتوائةياالمستداميافيا

غوروبة،اوهوالحةلاابةناالحكومةتاالمحلةيااألوروبةيا
التيالهدفاإلىاارتخداماالشساءاالعةمالتعزيزاروقا

األخشةبااارتوائةياالمستدامي.50
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خفضاالض وطاالمبةشسةاعلىاالتنوعاالبةولوجياولش ةعا
اارتخداماالمستدام.

الهدف 

الغاية االستراتيجية باء
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الممكنافقطاخفضاغواوقاافقداناالتنوعاالبةولوجياإذااكةنتاالدوافعاوالض وطاعلىاالتنوعامنا
البةولوجياقداانخفضتاغواغزيلتاهيانفسهة.اولمكنتاالطبعياالسابعيامنانشسةاالتوقعةتاالعةلمةيا

للتنوعاالبةولوجيامناغنالشةسافقطاإلىالقدمامحدودانحوالحقةقااألهدافاالسامةياإلىاخفضاالض وطا
المبةشسةاعلىاالتنوعاالبةولوجي.اوفيابعضاالمنةطقااارتوائةي،اكةناهنةكان ةحاملموسافيالقلةلامعداتا

إزالياال ةبةتاالسةبقي،اولكناالموائلاحولاالعةلمايستمسالدمةسهة،اولدهورهةاولفتتهة.اويظلاالصةداالمفسطالهديداا
رئةسةةاللنظمااإليكولوجةياالبحسيي،ابةلسغمامناغناعدداامتزايداامنامصةيدااألرمةك،اارةمةافياالبلداناالمتقدمي،ا
لنتقلانحوااإلدارةااألكثساارتدامي.اوحةاتاالن ةحافياالحدامناالتلوثاالنةلجاعنااارتخداماالمفسطاللم ذيةتافيا
بعضاالمنةطقالت ةوزااآلناارلفةعاالتلوثامناالم ذيةتافياغجزاءامناالعةلماالنةمي.اوقداغحسزالقدمامهمافيالحديدا
األنواعاال سيبياال ةزيياوالمسةراتاالتيالنتشسابهة،اولكناهذاالمايكنالهاغثسابعداعلىاخفضاالعدداالفعليالل زوات.ا

وغحدااألهدافاداخلاهذااال ةيياالذيالهالةريخانهةئيامقسرافياعةما5102،اوهواخفضاالض وطاالمتعددةاعلىا
الشعةباالمسجةنةي،النايتحققابةلتأكةد.

الغاية االستراتيجية باء
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ف 
هد

ال

الهدفا5

خفض فقدان الموائل إلى النصف أو خفضها

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

ضامعدلافقداناال ةبةتاإلىا يخفَّ
النصااعلىااألقل،اوحةثمةايكونا

ممكنةاإلىامةايقسبامناالصفس
3

ضامعدلافقداناجمةعا يخفَّ
الموائلاالطبةعةياإلىاالنصاا

علىااألقل،اوحةثمةايكوناممكنةا
2إلىامةايقسبامناالصفس

ويخفضالدهوراولفتتا
1الموائلاالطبةعةيابقدراكبةس.

ضامعدلافقدانا بحلولاعةما2020،ايخفَّ
جمةعاالموائلاالطبةعةي،ابمةافياذلكا

ال ةبةت،اإلىاالنصااعلىااألقل،اوحةثمةا
يكوناممكنةاإلىامةايقسبامناالصفس،ا

ويخفضالدهوراولفتتاالموائلاالطبةعةيا
بقدراكبةس.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
يمثلالدمةساولدهوراالموائلاالطبةعةياالدافعاالوحةدا
األكثساغهمةياوراءافقداناالتنوعاالبةولوجي53.افمنا
المحتملاغنالؤدياالض وطاااقتصةديياوالسكةنةيا

وااجتمةعةياإلىاارتمسارالحولاالموائل،اولكنا
خفضامعدلاذلكاالفقدانايعداحةويةالتنفةذاالخطيا
اارتسالة ةي.اومنعاالمزيدامنالفتتاالموائلاهوا
غيضةاضسوريالت نباانعزالاغعدادااألنواعاولتمكةنا
التحسكةتااألرةرةياعبساالمنةظساالطبةعةياوالبةئيا

المةئةي.اويعداذلكامهمةابصفياخةصيافيامواجهيا
ل ةساالمنةخ.
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خفض فقدان الموائل إلى النصف أو خفضها

Figure

 

غابة بكر
الغابات الخاضعة لإلدارة

المتدهورة أو المزال أشجارها جزئيا
مزال أشجارها

Figure

 

حالة الغابات

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

تنخفض املعدالت العاملية إلزالة الغابات ولكهنا ما زالت عالية 
بدرجة تنذر باخلطر. وقد تباطأ فقدان موائل الغابات يف 

بعض املناطق، مثل غابات األمازون الربازيلية يف السنوات 
األخرية، من خالل مزجي من السياسات اليت تسهتدف 

الدوافع املتعددة إلزالة الغابات )انظر اإلطار 5-1(. وقد أبلغ 
عن ماكسب مهمة يف مساحة الغابات يف بعض املناطق، مع 

معدالت عالية بدرجة خاصة من املاكسب يف الصني وفييت 
نام.52 غري أن إزالة الغابات يف كثري من املناطق االستوائية 

األخرى يف العامل ما زالت تزتايد.53 وتعزى إزالة الغابات 
يف جنوب رشق آسيا أساسا إىل الصناعات الزراعية كبرية 

احلجم، السميا مزارع زيت النخيل، بيمنا يكون الدافع 
الرئييس يف مناطق أخرى الطلب املزتايد عىل األرايض 

لإلنتاج احمليل لألغذية.54

ومع ندرة البيانات عن املوائل األرضية األخرى، فإن أرايض 
األعشاب والسافانا تسمتر يف مشاهدة حتويل كبري املدى 

إىل استخدامات الزراعة املكثفة واستخدامات أخرى.55 
وبيمنا ال تتوافر تدابري متفق علهيا عىل الصعيد العاملي ملدى 

األرايض الرطبة الساحلية ولملياه العذبة، فإن الغالبية من 
الدراسات ذات الصلة تشري إىل معدالت تدهور عالية ملساحة 

األرايض الرطبة يف العامل.56 وقد أظهرت املساحة اللكية 
لألرايض اليت ما زالت يف ظروف طبيعية أو شبه طبيعية 

اجتاها إىل األسفل يف العقود األخرية وسوف تنخفض 
أيضا حبلول عام 2020 إذا اسمترت االجتاهات األخرية.57 
ويسمتر فقدان املوائل الساحلية مثل املنغروف من خالل 

أنشطة مثل زراعة األحياء املائية، وإصالح األرايض والتمنية 
احلرضية، ولكن يتعذر فهيا المتيزي يف االجتاهات العاملية 

نتيجة للبيانات املتباينة.58

ويسمتر تفتت وتدهور املوائل من مجيع األنواع، مبا يف 
ذلك الغابات وأرايض األعشاب واألرايض الرطبة ونظم 
األهنار )انظر الشلك 5-1(.59 وبيمنا ال تتوافر بيانات عن 

تدهور املوائل عىل نطاق عاملي، فإن أعداد الطيور الربية 
اليت تتخصص يف موائل مثل أرايض األعشاب والغابات 

يف أمرياك المشالية وأوروبا، تظهر اخنفاضا مبقدار امخلس 
منذ عام 1980، وهو مؤرش للتدهور طويل األجل.60 وتويح 
االستقراءات القامئة عىل االجتاهات الراهنة إىل أن هذا 
االخنفاض سيسمتر ولكن هذا املعدل سيتبطأ حبلول عام 

61.2020 ومع االجتاه حنو إزالة السدود الصغرية يف بعض 

البلدان الصناعية، تزتايد برسعة معدالت بناء السدود الكبرية 
اجلديدة يف أمرياك الالتينية وآسيا وأفريقيا، مما هيدد مبزيد 

من التفتت ملوائل املياه العذبة.62

وحدد معظم البلدان أهدافا وطنية تتعلق بفقدان املوائل، 
بالرمغ من أن القليل مهنا حيدد جحم اخلفض املنشود. 
ويشري 60 يف املائة تقريبا من التقارير الوطنية اليت مت 

حتليلها لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 
للتنوع البيولويج، إىل إحراز التقدم يف خفض فقدان 

املوائل. وتتوافر معلومات قليلة عن اإلجراءات الوطنية خلفض 
التفتت والتدهور.63

وبشلك عام، بيمنا ميكن أن تبلغ الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج إحراز تقدم حمدود 

حنو هذا اهلدف فميا يتعلق بالغابات االستوائية يف بعض 
املناطق، تويح املؤرشات إىل صورة متباينة بدرجة عالية يف 
خمتلف أجزاء العامل وبني خمتلف املناطق األحيائية، مع ندرة 

البيانات بالنسبة ألنواع كثرية من النظم اإليكولوجية.

الشكلا5-اانطةقاإزالياال ةبةتاولدهورا
ال ةبةتافياالعةلم.69اولشةساال ةبةتاالبكسا

إلىانطةقةتاغةسامكسورةامناالنظما
اإليكولوجةياالطبةعةياغكبسامنا000ا50ا

هكتةر.اولشةساال ةبةتاالمدارةاإلىاال ةبةتا
المفتتيابطسقابسيياو/غواالمدارةامناغجلا
إنتةجاالخشب.اولشةساال ةبياالمتدهورةا
غواالمزالاغش ةرهةاجزئةةاإلىاالمنةظسا

الطبةعةياالتيايكونافةهةاانخفةضاكبةسا
فياكثةفياغطةءااألش ةر.اولشةساال ةبيا
المزالاغش ةرهةاإلىاالمنةظساالطبةعةيا
الحسجةياالسةبقياالتيالمالحويلهةاإلىا

منةطقاغةساحسجةي.
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كيلومتر مربع في السنة 
)Cerradoاألمازون و(

كيلومتر مربع في السنة )غابات 
المحيط األطلسي(

غابات المحيط األطلسي
Cerrado تالل

األمازون

اإلطار 5-1: المسارات لخفض فقدان الموائل

بةنانهةيياالقسناالعشسيناوعةما2004،اكةنتاهنةكامعداتالدهوراعةلةياجدااورسيعيااارلفةعافياغةبةتااألمةزونا
البسازيلةياوغةبةتاالمحةطااألطلسي.اغةساغنهامعاارتخدامام موعياوارعيامنااإلجساءات،التوافقامعاغهدافاغيشياللتنوعا

البةولوجياوال ةيةتااارتسالة ةي،الماخفضامعداتاإزالياال ةبةتاعلىانحواكبةسا)انظساالشكلا2-5(

إناالتدهوراالسسيعافياإزالياال ةبةتافياغةبةتااألمةزوناالبسازيلةياهوانتة يالم موعياعسيضيامنامبةدراتاالسةةرةتا
العةمياوالخةصياالمتسابطي،االتيالمالنسةقهةامناخاللاخطياالعملاالمتعلقيابمنعاومساقبياإزالياال ةبةتافيااألمةزونا

التياغطلقتافياعةما2004.ا7اوخطياالعملاهيامبةدرةاعبساالوزارات،اينسقهةامكتباالسئةس.اوهيالتضمنام موعيامنا
األنشطياالتيالتعلقابعددامناغهدافاغيشياللتنوعاالبةولوجياعبساجمةعاال ةيةتااارتسالة ةي،اعلىاالنحواالمشةراإلةهافيا

القةئمياغدنةه:

رصدال طةيااألراضيا)الهدفا9ا(،ابةلدقياالم سدةافياالوقتااآلنياوبدقياعةلةيارنويةابةلسصدابةلسوالل.اولتةحاا•
المعلومةتاالمولدةامناخاللاهذااالسصداإلىاال مهوراالعةم

إنفةذاحمالتامناوكةلياالبةئياالبسازيلةياللتصدياإلزالياال ةبةتاوقطعااألش ةراغةساالقةنوني،امعامداخالتارشةدةاا•
بةلسصدافياالوقتااآلني.اوقدانفذتاشسكةتااألعمةلاوغصحةباالمصلحياغيضةاخططةالخفضاإزالياال ةبةتاضمناالحدودا

المأموني.

التدابةساالحةفزةا)الهدفا3(،ابمةافياذلكاحظساالقسوضالمالكااألراضياالسيفةياالتيالديهةامعداتاعةلةيالإلزاليا•

لورةعاالمنةطقاالمحمةياولسرةماغراضياالسكةنااألصلةةن73،72ا)الهدفةنااااو8ا(.اولخضعا%40القسيبةامنامنةطقاا•
النبةلةتاالطبةعةياللحمةيياالقةنونةيامناخاللاالمنتزهةتاوالمحمةةتااألصلةي.اوفياالفتسةامناعةما2002اإلىا2009،ا
لورعتاشبكياالمنةطقاالمحمةيافيااألمةزوناالبسازيلةيابنسبيا60افياالمةئي؛اولماإنشةءاجزءاكبةسامناهذهاالمنةطقا

ال ديدةافياغقةلةمايسودهةاصساعاكثةااعلىااألراضياللعملاكحواجزاخضساءاضداإزالياال ةبةت،اوبذلكاغنشئتافكسةاجديدةا
للمنةطقاالمحمةي.74

وبةإلضةفياإلىاذلك،اكةناالنةساغكثساإدراكةابقةماالتنوعاالبةولوجيا)الهدفاا(،اوفسضتامبةدراتاالمنظمةتاغةساالحكومةيا
وقطةعااألعمةلاحظسااعلىاالصويةاواللحوماالمنت يافياغراضيالمالهةئتهةاللزراعيامؤخسا.اوعملاالمدعوناالعمومةوناغيضةا

علىااشتساطاغنالستثنىاالصنةعيامزيلياال ةبةتامنارالرلاإمدادهةا)الهدفا4(.

الشكلا5-2.الوقعةتاإزالياال ةبةتافياالمنةطقااألحةةئةياالسئةسةيافياالبسازيل.احققتاال هودااألخةسةاخفضةافياإزالياال ةبةتافيااألمةزونافيا
عةما2013ابنسبيا70افياالمةئيامناخطااألرةساالتةريخياللفتسةا2005-996اابمقدارا19ا600اكةلومتسامسبعافياالسني.اومةازالتاعةلةياإزاليا

ال ةبةتافيالاللاCERRaDOاالبسازيلةي.اوقداانخفضتاغيضةاإزالياال ةبةتاعلىانحوامستمسافياغةبةتاالمحةطااألطلسياعلىاالسغمامناحدوثا
زيةدةاطفةفيافياعةما70.2013
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ولتماإجساءاتاللسقةبياعلىاإزالياال ةبةتاولتطلباغيضةااارتعةدة،افياإطةراقةنوناحمةيياالنبةلةتاالمحلةيا)LNVP(ا-االذيا
كةنايعسفافياالسةبقابمدونياال ةبةتافياالبسازيلا–اوالذيايقتضياصةةنياالمنةطقاالحسةريامثلاالمنةطقاب وارااألنهةر،ا

وغعةلياال بةلاوالمنحدراتافضالاعنانسبيامعةنيامناالممتلكةتاالخةصياالتيالخضعالزراعياالنبةلةتاالمحلةي.

وب معاهذهاالُنهجاالمختلفي،المكنتاحكومياالبسازيلامنامعةل يااألربةباالكةمنياوالمبةشسةاوراءافقداناالموائلاوإحداثا
ل ةساإي ةبي.اغةساغنهاعلىاالسغمامناالتقدماالذياغحسزافياخفضاإزالياال ةبةتافيااألمةزوناالبسازيلةياوغةبةتاالمحةطا

األطلسي،امةازالتاهنةكالحديةتالشملاالتوازنابةناالطلبةتاالمتنةفسيالتورةعااإلنتةجاالزراعياوإنفةذاقوانةناحفظا
ال ةبةت.اوهذاابصفياخةصياهواحةلياالمنطقيااألحةةئةياللسةسادو،االتيامةازالتامعداتاإزالياال ةبةتافةهةاعةلةي،75اعلىا
عكساغةبةتااألمةزوناوغةبةتاالمحةطااألطلسي.اوحدثالحولالنبةلةتاالسةسادوافياغكثسامنا50افياالمةئيامناالمنةطقا
األحةةئةياويستمسابمعدلا000ا5اكةلومتسامسبعافياالسنيا)المتورطاللسنواتا2003-2013(.75اغةساغنهالبةناغناالزيةداتا

المتوقعيافيااإلنتةجاالزراعيافياالبسازيلايمكناارتةعةبهةاضمناالمنطقياالحةلةياالمخصصياللمحةصةلاوغراضياالسعيامعا
زيةداتاممكنيافياإنتةجةياهذهااألراضي،ابةنمةايسمحاغيضةابةرتعةدةاال ةبةت.77
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إجراءات لتعزيز التقدم نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 5، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني 
قوسني:

حتديد األسباب املبارشة وغري املبارشة لفقدان املوائل  •
عىل املستوى الوطين مع أكرب أثر عىل التنوع البيولويج، 

من أجل إعالم السياسات والتدابري الرامية إىل خفض 
الفقدان

إعداد إطار قانوين واحض أو إطار للسياسات واحض  •
الستخدام األرايض أو التخطيط املاكين من شأنه أن يعكس 

األهداف الوطنية للتنوع البيولويج )اهلدف 2(

تطابق احلوافز احلالية مع األهداف الوطنية الستخدام  •
األرايض والتخطيط املاكين، واستخدام مزيد من احلوافز 

خلفض فقدان املوائل، والتدهور والتفتت، مبا يف ذلك، حسب 
االقتضاء، املدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وآليات 

+REDD )اهلدف 3(64

تيسري زيادة مستدامة أو تكثيف مستدام يف إنتاجية  •
األرايض الزراعية واملرايع القامئة، مع إطار الستخدام 
األرايض أو ختطيط ماكين، ومع اسهتالك أكرث تواضعا 
للحوم ونفايات منخفضة من النظم الغذائية، بغية خفض 

الطلب عىل حتويل املوائل الطبيعية )اهلدف 7(65

إرشاك ودمع املجمتعات األصلية واحمللية، ومالك  •
األرايض، وأحصاب املصلحة اآلخرين وعامة الناس يف 

أنشطة حفظ التنوع البيولويج، من أجل خفض التغري يف 
استخدام األرايض غري القانوين وغري املخطط ملنع احلصول 

عىل املنتجات املنتجة من السلع اليت حيصل علهيا بشلك 
غري قانوين واألرايض املهيئة للزراعة، مبا يف ذلك عن طريق 

معاجلة املسائل املتصلة بسالسل إمداد السلع )األهداف 1 
و4 و18(66

إعداد شباكت مناطق محمية مدارة بفاعلية وتدابري حفظ  •
أخرى حسب املناطق، واحملددة من بني أكرث األدوات فاعلية 

حلفظ الغابات واملوائل األخرى )اهلدف 11(67

رصد استخدام األرايض وتغطية األرايض، مبا يف  •
ذلك، حيمثا أمكن، الرصد يف الوقت اآلين إلعالم إجراءات 

اإلنفاذ، فضال عن التقيميات الشاملة املنتمظة الستخدام 
األرايض والتغري يف تغطية األرايض )اهلدف 19(

تنفيذ أنشطة إنفاذ القوانني للقوانني واللواحئ ذات الصلة  •
املتعلقة حبامية املوائل وحفظها.68
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الهدفا6

 اإلدارة المستدامة للموارد الحية المائية

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

يتماعلىانحوامستداماإدارةا
وحصةداجمةعااألرصدةاالسمكةيا
والالفقةريةتاوالنبةلةتاالمةئةي،ا
بطسيقياقةنونةياوبتطبةقاالُنهجا
القةئمياعلىاالنظةمااإليكولوجي

3

وضعاخططاولدابةساانعةشا
ل مةعااألنواعاالمستنفدة

3

اايكونالمصةيدااألرمةكا
لأثةساتاضةرةاكبةسةاعلىااألنواعا

المهددةابةانقساضاوالنظما
2اإليكولوجةياالضعةفي

لكونالأثةساتامصةيدااألرمةكا
علىااألرصدةاالسمكةياواألنواعا
والنظمااإليكولوجةيافيانطةقا
2الحدودااإليكولوجةياالمأموني.

بحلولاعةما2020،ايتماعلىانحوامستداماإدارةا
وحصةداجمةعااألرصدةاالسمكةياوالالفقةريةتا
والنبةلةتاالمةئةي،ابطسيقياقةنونةياوبتطبةقا

الُنهجاالقةئمياعلىاالنظةمااإليكولوجي،ا
وذلكالت نباالصةداالمفسط،اووضعاخططا
ولدابةساانعةشال مةعااألنواعاالمستنفدة،ا
واايكونالمصةيدااألرمةكالأثةساتاضةرةا

كبةسةاعلىااألنواعاالمهددةابةانقساضاوالنظما
اإليكولوجةياالضعةفي،اوغنالكونالأثةساتا
مصةيدااألرمةكاعلىااألرصدةاالسمكةيا

واألنواعاوالنظمااإليكولوجةيافيانطةقاالحدودا
اإليكولوجةياالمأموني.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إنااارت اللاالمفسطالألرمةكاوالكةئنةتاالبحسييا

وكةئنةتاالمةةهاالداخلةيااألخسىايمثلاض طةاكبةسااعلىا
التنوعاالبةولوجي.اويهدداالحصةداغةساالمستدامالةسا
فحسباالتنوعاالبةولوجياالبحسياوللمةةهاالداخلةي،ا
بلاغيضةاربحةياشسكةتاصةدااألرمةكاحولاالعةلما

وربلاعةشاالماليةناالذينايعتمدوناعلىامواردامنا
المحةطةتاوالمةةهاالداخلةي.اولذلك،امناالعنةصسا
الضسورييافياارتسالة ةيالحفظاالتنوعاالبةولوجيا

وارتخدامهاالمستداماإي ةداولطبةقاُنهجاإدارةالت نبا
ممةررةتاالصةداغةساالمستدامياولمكنامناانتعةشا

األرصدةاالسمكةي.
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 اإلدارة المستدامة للموارد الحية المائية
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المستغلة استغالال غير كامل

المستغلة استغالال كامال

المستغلة استغالال مفرطا

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

عىل الصعيد العاملي، هناك معلومات قليلة نسبيا عن إدارة 
وحصاد الالفقاريات والنباتات املائية، وهناك معلومات قليلة 
متسقة عىل الصعيد العاملي عن مصايد األمساك يف املياه 
الداخلية. وهلذه األسباب، يركز هذا التقيمي بشلك أسايس 

عىل مصايد األمساك البحرية.

وما زال الصيد املفرط يشلك مشلكة رئيسية، مع تعريف ما 
نسبته 30 يف املائة تقريبا من األرصدة المسكية عىل أهنا يمت 

صيدها بطريقة مفرطة. وتبني أرقام منمظة األغذية والزراعة 
حتسنا صغريا لعام 2011 )28.8 يف املائة “صيد مفرط”( 

باملقارنة إىل عام 2008 )32.5 يف املائة “صيد مفرط”( 
)انظر الشلك 1-6(.78 غري أن العقود األخرية تبني اجتاها 

حنو االخنفاض الشامل ملصايد األمساك مضن املستويات 
املستدامة من الوجهة البيولوجية )انظر الشلكني 6-1 و2-6(.

وبيمنا تقدم الدراسات األخرية مجموعة من التقديرات عن 
حالة واجتاهات مصايد األمساك البحرية العاملية، فإن 

االستنتاجات العامة يه مشاهبة عىل حنو واسع. مفثال، 
أن 63 يف املائة من 166 من  أظهر وورم وآخرون )2009( 

األرصدة المسكية اليت مت تقيميها )اكنت أغلبيهتا مدارة 
لدهيا  عىل حنو جيد، وأعدهتا مصايد األمساك القطرية( 
مستويات أقل من الكتلة احليوية عن املستويات املطلوبة 

للحصول عىل أقىص عائد مستدام MSY(79(. غري أن هذه 
األرصدة اليت مت تقيميها اكن لدهيا إماكنية عىل االنتعاش 

حيث مت احلفاظ عىل معدالت استغالل منخفضة، بالرمغ من 
أن إعادة البناء مل تؤدي بعد إىل انتعاش يف الكتلة األحيائية 

الشاملة، أو تعكس االجتاه العام لزتايد استنفاد الكثري من 
إىل أن  األرصدة الفردية. وأشار برانش وآخرون )2011( 

ما نسبته 28-33 يف املائة من األرصدة اليت مت تقيميها 
اكنت مستغلة بإفراط، مبا يف ذلك اهنيار ما نسبته 13-7 

يف املائة مهنا. وأبلغوا أيضا أن نسبة األرصدة المسكية 
اليت اكن يمت استغالهلا عىل حنو مفرط أو املهنارة ما زالت 
مستقرة يف السنوات األخرية، وأن جهود إعادة بناء مصايد 

األمساك هذه قد خفضت من معدالت االستغالل.80 ويف 
دراسة أجريت مؤخرا ألكرث من 1793 مصايد أمساك مت 

أن ما  تقيميها يف السابق، وجد كوستيللو وآخرون )2012( 
نسبته 64 يف املائة من مصايد األمساك هذه اكنت الكتلة 
األحيائية لألرصدة فهيا أقل مما هو مطلوب لدمع أقىص 
عائد مستدام، مبا يف ذلك ما نسبته 18 يف املائة اليت مت 
اهنيارها. وبيمنا اكنت مجيع األرصدة اليت متت دراسهتا 

يف اجتاه االخنفاض، ميكن ملا نسبته 64 يف املائة مهنا 
زيادة احلصاد املستدام إذا متت إعادة بناهئا.81

ويفرض الصيد املفرط املسمتر أثرا جسميا عىل التنوع 
البيولويج البحري، مما يدفع إىل اهنيار وانقراض للعديد 
من األنواع احمللية، وخفض الكتلة األحيائية اللكية ألنواع 

بني  األمساك املفرتسة بأكرث من النصف )52 يف املائة( 
السنوات 1970 و82.2000 وممارسات الصيد املدمرة مثل 

الصيد بالديناميت والشباكت اجلرافة للقاع يف املوائل 
اهلشة، تسمتر يف إحداث رضر للشعاب املرجانية، 

واحلشائش البحرية، واملرجان يف املياه الباردة واألرايض 
االسفنجية.83 وأدى استخدام املعدات غري االنتقائية إىل 
صيد مكيات كبرية من األنواع غري املسهتدفة )املصيد 

العريض(، الذي يقدر بنحو 40 يف املائة من إمجايل املصيد 
العاملي، ويمشل أكرث من 000 600 ثدييات حبرية و 000 85 

سلحفاة يف السنة، مع عواقب خطرية عىل حفظ بعض األنواع 
مبا يف ذلك الطيور البحرية.84

وعىل اجلانب اإلجيايب، فيف بعض املناطق اليت مت خفض 
معدالت االستغالل فهيا بدرجة كبرية، انتعشت األرصدة 

الشكلا6-ا:ااال ةهةتاالعةلمةيافياحةليا
األرصدةاالسمكةياالبحسييافياالعةلمامنا

السنواتا974ااإلىااا94.20
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المعتمدة من مجلس التوجيه البحري )تشمل الحمولة المعلقة(الن
مصايد األسماك المشتركة في مجلس التوجيه البحري %

املستنفدة، مكا يف حالة مشال رشق احمليط األطليس )انظر 
اإلطار 1-6، الشلك 4-6(. وهناك اجتاه ملحوظ أيضا حنو 

ترخيص مصايد األمساك املدارة عىل حنو مستدام. وتزايد 
عدد مصايد األمساك املرخصة من جملس التوجيه البحري 

)MSC( بأكرث من 400 يف املائة يف السنوات 2013-2008، 

وهو يغيط حوايل 9 يف املائة من مصايد األمساك الربية.85 
غري أن مصايد األمساك املرخصة من جملس التوجيه البحري 

ترتكز يف البلدان املتقدمة )انظر الشلك 3-6(.

 )ITQ( ونظم اإلدارة مثل احلصص الفردية القابلة للتحويل
اليت تعيط الرشاكت يف جمال صيد األمساك مصلحة 
يف حصة األرصدة المسكية عىل املدى الطويل، ميكن 

أن تكون فعالة يف حتسني االجتاهات يف املصيد، ولكهنا 
حتتاج إىل أن تكون مصممة بعناية لتجنب اآلثار االجمتاعية 

– االقتصادية غري املنشودة.86 واإلدارة املشرتكة ملصايد 
األمساك اليت ترشك املجمتعات احمللية تساعد عىل إضفاء 

الرشعية للواحئ مصايد األمساك، السميا يف مصايد األمساك 
صغرية احلجم يف البلدان النامية، وميكن أن تؤدي إىل نواجت 

ناحجة )انظر اإلطار 2-6(.

وقد أحرز بعض التقدم عىل الصعيد العاملي يف العقد 
املايض يف شلك وضع سياسات عاملية وحتديد إرشادات 

لتحسني مصايد األمساك، بالرمغ من أن هناك معلومات شاملة 
قليلة نسبيا عن تنفيذ هذه التدابري. مفثال قرارا امجلعية العامة 

لألمم املتحدة 61/105 و64/72 يلزمان البلدان اليت تقوم 
بالصيد يف أعايل البحار باختاذ تدابري حمددة لتجنب اآلثار 
الضارة اجلسمية عىل النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.87،88 

وتتضمن اخلطوط اإلرشادية ملصايد األمساك املستدامة مدونة 
السلوك بشأن الصيد الرشيد واخلطوط التوجهيية الدولية 

إلدارة الصيد العريض واحلد من املصيد املرجت ملنمظة األغذية 
والزراعة90،89 والسياسة العامة ملصايد األمساك يف االحتاد 
األورويب اليت مت حتديهثا مؤخرا يف عام 91.2013 واختذت 

أيضا بعض اهليائت اإلقلميية إلدارة مصايد األمساك تدابري 
ملعاجلة الصيد العريض واملصيد املرجتع، ولكن مل حيرز تقدم 

واسع نطاق يف هذا املجال.92

ومن بني التدابري املمشولة يف آخر التقارير املقدمة من 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج، هناك اإلجراءات 

الوطنية يف شلك فرض حظر دوري عىل مصايد األمساك يف 
املياه العذبة )الصني ومنغوليا(، وخطط إدارة مصايد األمساك 

)نيوي( ومبادرات األغذية البحرية املستدامة )جنوب أفريقيا(. 
وتتضمن حوايل 60 يف املائة من هذه التقارير معلومات تشري 

إىل إحراز بعض التقدم حنو بلوغ هذا اهلدف.93

وبصفة عامة، واستنادا إىل االجتاهات الراهنة، من املتوقع 
أن تنخفض قليال حصة األرصدة المسكية مضن احلدود 

اإليكولوجية املأمونة حىت عام 2020 عىل األقل، ولو أن هناك 
عدم يقني حول املسار الدقيق. ويعجز بعض التقدم احملرز 
حنو حتقيق اإلدارة املستدامة وانعاش األرصدة يف بعض 
املناطق عاجز أمام املامرسات غري املستدامة املسمترة يف 

صيد األمساك يف أحناء العامل. ولذلك، يقتيض األمر إحداث 
تغيريات كبرية يف السياسات واملامرسات من أجل الوفاء 

هبذا اهلدف.

الشكلا6-2:انسبيااألرصدةاالسمكةياضمناالحدوداالبةولوجةياالمأموني،ا
ارتنةدااإلىابةةنةتامنامنظميااألغذيياوالزراعي،امعاارتقساءاتاحتىاعةما
2020امعاافتساضاغناالعملةةتااألرةرةيارتظلاثةبتي.اولمثلاالخطوطا

الداكنياالنموذجاالمنةربالفتسةاالبةةنةتاواارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطا
البةةنةت،اويبةناالشسيطاالمظللاحدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئي.96

لشكلا6-3:ااال ةهةتافيامصةيدااألرمةكاالمعتمدةامنام لساالتوجةها
البحسيا)MSC(.00ااكةنتاهنةكازيةدةامهميافياغطنةنااألرمةكاالمعتمدةا
وكةنامةانسبتها0اافياالمةئيامنااألرمةكامعتمدةامنام لساالتوجةها

البحسي.



59الهدفا6:اااإلدارةاالمستدامياللموارداالحةياالمةئةي

اإلطار 6-1: التحركات نحو االستدامة في مصايد أسماك شمال شرق المحيط األطلسي97

منذاغواخساالقسناالتةرعاعشس،اقةدتاالمملكياالمتحدةا
لطويسامصةيدااألرمةكاالصنةعةي.اونتة يالذلك،اكةنتا

مصةيدااألرمةكاحولاال زراالبسيطةنةيامست لياارت الاا
مفسطةابحلولاغواخساالقسناالعشسين.اويت ةساهذااالوضعا
عبساالشمةلاالشسقياللمحةطااألطلسي،ابمةافياذلكا
حولاالمملكياالمتحدة،احةثايتمااآلناحصةدانسبيامنا
األرصدةاالسمكةياعلىانحوامستداماوبقدرةاكةملياعلىا

التكةثساوقداغظهستاال ةهةانحواالتزايدامنذاعةما990اا
)انظساالشكلا4-6(.اوقداوصلامؤشسااارتدامياهذااإلىا
حدهااألقصىافياعةمااا20،اعندا47افياالمةئيامنا5اا
منااألرصدةاالتيايمكناالحصولاعلىارلسليابةةنةتا

دقةقياوآنةيامنالقةريسالقةةمااألرصدة.اوالكثةسامناغرصدةا
المؤشساتاهذهايتماصةدهةاعنداغواضمناالمعدلاالذيا

رةقدماغقصىاعةئدامستداماعلىااألجلاالطويل.اويمكنا
مشةهدةامنةفعاالتحسكانحوااارتداميافيااألرصدةاالتيا
خضعتالتطبةقاخططاإدارةاعلىااألجلاالطويلاارتنةداا
إلىامبدغاالعةئدااألقصىاالمستدام.افعلىاربةلاالمثةل،ا

فياالبحساالشمةلي،ايتماحةلةةاصةداالحدوقاورمكاالسنكياالنسوي ياوالكسكنداالنسوي يامعالزايدالفسيغاالمصةداولزايدا
دخلاالصةةديناوالم تمعةتاالسةحلةي.اويمكناغنالتزايدابدرجياغكبسانسبيااألرصدةاالسمكةياالتيايتماحصةدهةاعلىانحوا
مستدامابعدااإلصالحةتاالمدخلياعلىاالسةةرياالعةميالمصةيدااألرمةكافيااالحةدااألوروبياالتيادخلتاحةزاالنفةذا

فياينةيس/كةنوناالثةنيا4ا20اوغدخلتاالتزامةاقةنونةابةلصةداعندامستويةتامستدامي،التحقةقاغقصىاعةئدامستدامابحلولا
عةما5ا20اإناغمكن،اوبحلولاعةما2020اعلىااألقل.اويمكناغنالسةعداهذهاالتدابةسافياعزلااآلثةراالضةرةالت ةساالمنةخا

ولش عاعلىاالمسونياداخلاالنظمااإليكولوجةياالبحسيياوم تمعةتاالصةةدين.

20102005200019951990

10

20

30

40

50

0

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن

الشكلا4-6:انسبيااألرصدةاالسمكةيافياالمملكياالمتحدةاالتيالما
حصةدهةاعلىانحوامستداماوبكةملاقدرلهةاالتكةثسيي،االسنواتا990اا

إلىااا95.20
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اإلجراءات لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 6، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني 
أقواس:

تجشيع ومتكني احلوار والتعاون املعزز وتبادل املعلومات  •
بني جممتعات الصيد وجممتعات احلفظ والواكالت والرابطات 

الوطنية املطابقة؛

استخدام أكرب لنظم اإلدارة املستدامة االبتاكرية ملصايد  •
األمساك، مثل اإلدارة املشرتكة لملجمتعات، اليت تقدم 

للصيادين واملجمتعات احمللية مصلحة أكرب يف األرصدة 
المسكية الصحية عىل املدى الطويل )اهلدف 18(

إزالة أو إصالح أو التخلص تدرجييا من تلك اإلعانات  •
اليت تهسم يف القدرة عىل الصيد املفرط )اهلدف 3(

يف لك بلد، تعزيز ورصد وإنفاذ القواعد ملنع الصيد غري  •
القانوين وغري املنظم وغري املبلغ عنه بواسطة السفن اليت 

محتل عملها

إزالة ممارسات الصيد واملعدات اليت حتدث آثارا  •
ضارة شديدة لقاع البحار أو لألنواع غري املسهتدفة )اهلدفان 

5 و12(

مواصلة تطوير شباكت املناطق البحرية احملمية وتدابري  •
احلفظ األخرى الفعالة القامئة عىل املنطقة، مبا يف ذلك 

محاية املناطق ذات األمهية اخلاصة ملصايد األمساك، مثل 
مناطق التاكثر، واملناطق اهلشة )اهلدفان 10 و11(

اإلطار 2-6

هنةكاحةجياإلىاغناينظساغصحةباالمصلحياإلىاقواعدامصةيدااألرمةكاعلىاغنهةامشسوعي،امناغجلاكسبادعمهما
والتزامهم.اويشكلالفويضاالحوكمياإلىاالم تمعةتااألصلةياوالمحلةي،اولقةرماالحوكمي،اولسلةبةتااإلدارةاالمشتسكي،ا
ورةئلالتحقةقاهذهاالشسعةي،اوقداغرهمتافياالنتةئجاالنةجحياإلدارةامصةيدااألرمةك،اارةمةافيامصةيدااألرمةكا

ص ةسةاالح مافياالبلداناالنةمةي.افعلىاربةلاالمثةل،اغظهستاالم تمعةتاالسةحلةياالقدرةاعلىارعةيياوإدارةاالنظما
اإليكولوجةياالبحسيياعلىانحوامسؤولامناخاللاشبكيالتكونامناعدةامئةتامناالمنةطقاالبحسيياالمدارةامحلةةا)LMMas(ا
فياجنوباالمحةطاالهةدئ،امثلابعضاالمبةدراتاالمشةبهيافيامدغشقساوكةنةةاإربةنةةاوالةةبةن،اضمنامبةدراتاغخسى.98ا
ويمكناغنالسةعدامثلاهذهاالمبةدراتاغيضةاعلىاإحسازالقدمانحوابلوغاعددامناغهدافاغيشياللتنوعاالبةولوجي،ابمةافةهةا

الهدفةنااااو8ا.

ومنااألمثلياالمحددةاإلدارةامصةيدااألرمةكامناالم تمعةتاالمحلةياهنةكامنطقيالماحفظهةامناجةنباالم تمعا
المحليافيامصبانهساكةرةمنسافياالسن ةل99.اوقداغنشأتارابطيال معاصةةدياثمةنياقسىامنطقيالسمىاكةواوانةا
)وهوامختصسالتعبةسابل ياالدجواا“NanangاWataاWafolalاKapooye”ا“وطننة،النةاجمةعةالحفظه”(.اولمثلاال سضا

مناهذهاالمنطقيافيالحسةناكمةياالمصةدامنااألرمةكاالمحلةياونوعةتهة.اوقةماالصةةدونابتسرةمامنطقتهما
التقلةديياللصةداوارتحدثواانظةمةالتقسةماالمنطقي،اوخطياإدارة،اونظةمالإلشسافاوهةكلاللحوكميا–ال معابةنا
العنةصساالتقلةديياوالحديثي.افعلىاربةلاالمثةل،الألاااإلشسافامناوضعاغفتةشاومساقبياالمنتهكةن،االذينايمكنا

مصةدرةارفنهماومعدالهمابطسيقياقةنونةي.اوبموافقياحكومياالبلديياوالحكوميااإلقلةمةي،اغصبحتاكةواوانةااآلنافيا
مسحليالش ةلالمدةاخمسارنواتا–اعلىاغرةساطوعيابحت.اواشتملتاالنتةئجاارتعةدةامصةيدااألرمةكاوالتنوعا

البةولوجيا)مثالابةلنسبيالعشسينانوعةامنااألرمةكاالسةحلةي،اوالدافةناالمحدبياالنةدرةاوخسفةناالبحس(،اولعزيزا
التضةمنافياالقسى،اولحسةناالنظماال ذائةياوالدخل.اويتضمنانظةمالقسةماالمنةطقامنطقياصةرميابعدماالصةدا
لتزامنامعاالمنةطقاالمقدري،اومنطقيامفتوحيالالرتخداماالمستدامال مةعامنايصةدابمساكبابدونامحسكةت؛ا

ومنطقياارتخدامامستدامامفتوحيافقطالمساكبال ديااالسكةناالمحلةةن.
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ف 
هد

ال

الهدفا7

 الزراعة المستدامة وتربية األحياء 
المائية والحراجة

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

لدارامنةطقاالزراعياعلىا
نحوامستدام،الضمةنا
حفظاالتنوعاالبةولوجي.

3

لدارامنةطقالسبةيااألحةةءاالمةئةيا
علىانحوامستدام،الضمةنا

حفظاالتنوعاالبةولوجي.
3

لدارامنةطقاالزراعياولسبةيا
األحةةءاالمةئةياوالحساجيا

علىانحوامستدام،الضمةنا
3حفظاالتنوعاالبةولوجي.

بحلولاعةما2020،الدارامنةطقاالزراعياولسبةيا
األحةةءاالمةئةياوالحساجياعلىانحوامستدام،ا

لضمةناحفظاالتنوعاالبةولوجي.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
يفسضاالطلباالمتزايداعلىااألغذيياواأللةةفاوالوقودا

ض وطةامتزايدةاعلىانظمنةااإليكولوجةياوعلىا
التنوعاالبةولوجي.اوللمسةعدةافياالتخفةاامناللكا

الض وط،ايحتةجااألمساإلىاغنالعتمداالقطةعةتاالسئةسةيا
للزراعياولسبةيااألحةةءاالمةئةياوالحساجياممةررةتا

لخفضااآلثةراالسلبةياإلىاغدنىاحد،امعاجعلاغنشطتهةا
غكثساارتدامياعلىاالمدىاالطويل.اوهنةكاحةجياإلىا
عزلااإلنتةجاعنااآلثةراالبةئةي،ابمةافياذلكامناخاللا

ارتخدامااابتكةراوالتطوراتاالعلمةياوالتقنةي.اويشكلا
هذااالهدفالحديةتاللحكومةتاوشسكةتااألعمةلا

لتعسيااالممةررةتاالمستدامي،اواعتمةدهةاعلىاغورعا
نطةقاممكن.
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

تسمتر املامرسات غري املستدامة يف الزراعة وتربية األحياء 
املائية واحلراجة وتشلك تدهورا بيئيا جسميا، مبا يف ذلك 

فقدان التنوع البيولويج.101 وميثل ذلك حتديا لملجمتع 
العاملي، مع احلاجة إىل إجياد وسائل للوفاء بالطلبات 
املزتايدة عىل املوارد مع جتنب اآلثار البيئية السلبية.

وبالنسبة للزراعة، فآثار التلوث من املغذيات املستخدمة 
كأمسدة ما زالت عالية، ولكهنا تبدو مستقرة يف بعض 

املناطق )انظر اهلدف 8(. وما زالت مؤرشات التنوع 
البيولويج يف األرايض الزراعية تواصل تدهورها، مثل 

حالة مجموعات الطيور يف األرايض الزراعية يف أوروبا، 
ولكن التوقعات تشري إىل أن معدل التدهور قد يتباطأ )انظر 

الشلك 1-7(.

وتزتايد املساحة املمشولة بنظم الرتاخيص الزراعية، مثل 
الزراعة العضوية وزراعة احلفظ، ولكهنا ما زالت تغيط 

نسبة صغرية من األرايض املزروعة )انظر الشلك 2-7(.102 
ويسمتر تزايد مساحة الغابات املدارة عىل حنو مستدام يف 
إطار معايري نظم الرتاخيص، ولكهنا ما زالت مركزة بشدة 

للغاية يف املناطق املعتدلة والمشالية )انظر الشلك 3-7(.103

وتزتايد تربية األحياء املائية برسعة، مع آثار بيئية كبرية، 
وتقوم نسبة صغرية من هذا النشاط ولكهنا مزتايدة، باعمتاد 

معايري االستدامة )انظر اإلطار 1-7(.104

وبيمنا تضمنت معظم االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولويج اليت مت حبهثا لغرض الطبعة الرابعة من 

نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج أهدافا أو الزتامات 
تتعلق باإلدارة املستدامة للزراعة أو احلراجة، اكن عدد قليل 
من هذه األهداف أهدافا مكية.105 ويقدم حوايل 60 يف املائة 

من التقارير الوطنية اخلامسة اليت مت تقيميها معلومات 
تويح بإحراز بعض التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف. وتمشل 

أمثلة اإلجراءات املتخذة الدمع املزتايد لرباجم الرتاخيص 
)اليابان وميامنار(، وتطوير ودمع اإلدارة التشاركية ملوارد 

والهنوض باملامرسات الزراعية املستدامة  الغابات )نيبال( 
والزراعة العضوية )نيوي(.106

ودراسات  ويشري حتليل السيناريو )انظر اجلزء الثالث( 
عديدة107 إىل أنه من املمكن محاية التنوع البيولويج 

وحتقيق األمن الغذايئ يف نفس الوقت مع الوفاء أيضا 
بأهداف التخفيف من آثار تغري املناخ واألهداف االجمتاعية 

االقتصادية األخرى.

وبصفة عامة، ميكن أن تبلغ الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج عن التقدم احملرز يف 

إدخال اإلدارة املستدامة يف املناطق يف إطار الزراعة وتربية 
األحياء املائية واحلراجة، ولكن ليس إىل احلد الذي ميكن أن 
حيقق هذا اهلدف حبلول عام 2020 نظرا لالجتاهات اجلارية.

الشكلا7-ا:ااال ةهافيامؤشساالطةوراالبسييالطةورااألراضياالزراعةياالشةئعيا
فياغوروبة،ا980ا-اا20امعاارتقساءاتاإحصةئةياللسنواتااا20-2020امعا
افتساضاغنالظلاالض وطاالكةمنياثةبتي.اويوحيابةنخفةضامستمسافياحةليا
غعدادااألنواعاهذهاولكناقدايتبةطأامعدلااانخفةض.اويمثلاالخطاالداكنا

النموذجاالمنةربالفتسةاالبةةنةتاواارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةتا
ويبةناالحزاماالمظللاحدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئي.08ا



ال ةييااارتسالة ةيابةء 64

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

2011201020092008200720062005200420032002

0

30

60

90

120

150

2008-20122003-20071998-20021993-19971988-1992

20122001

ار(
كت

 ه
ف

)أل
ة 

اح
س

لم
ا

ار(
كت

 ه
ف

)أل
ة 

اح
س

لم
ا

وباء

ألف

0

100

200

300

400

500
Boreal

       PEFC 

       FSC 

Temperate

       PEFC 

       FSC 

Tropical

       PEFC 

       FSC 

2012201020082006200420022000

m
ill

io
n 

he
ct

ar
es

اإلجراءات لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 7، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ويه تهسم أيضا يف األهداف األخرى اليت تظهر بني أقواس:

أن تكون الزراعة أكرث كفاءة، مبا يف ذلك من خالل  •
حتسني توجيه وكفاءة األمسدة، ومبيدات اآلفات واستخدام 

املياه )اهلدف 8(، ومن خالل استخدام أصناف احملاصيل 
املتنوعة واملوامئة عىل حنو جيد )اهلدف 13(، واستخدام 
أكرب وتأهيل العمليات اإليكولوجية عىل مستوى املناظر 

الطبيعية لتحل حمل املدخالت الكمييائية وحتد من اسهتالك 
)األهداف 5 و 14 و 15( املياه )»التكثيف اإليكولويج«( 

احلد من النفايات يف مجيع مراحل اإلنتاج واالسهتالك،  •
مبا يف ذلك احلد من خسائر ما بعد احلصاد وتقليل نفايات 

األغذية )اهلدف 4(112

الهنوض بالنظم الغذائية املستدامة، مع سعرات حرارية  •
ومغذيات مناسبة، مثال من خالل الهنوض بثقافات الغذاء 

املستدامة )اهلدف 4(

االستفادة بقدر أكرب من خطط الرتاخيص احلالية للسلع  •
املنتجة عىل حنو مستدام ومواصلة تطوير خطط الرتاخيص 

لسد الفجوات القامئة113

دمع االستخدام املألوف املستدام، عىل سبيل املثال  •
من خالل التعلمي، وعند االقتضاء، تفويض احلومكة 

واملسؤولية عن إدارة األرايض لملجمتعات األصلية واحمللية 
)اهلدف 18(

تعزيز فهم املزارعني والصيادين احملليني حلالة التنوع  •
البيولويج والنظم اإليكولوجية اليت يعمتدون علهيا يف 

إنتاجهم الزرايع احمليل، وإرشاكهم يف معلية التخطيط 
)اهلدف 1(

تعزيز التخطيط املتاكمل عىل مستوى املناظر الطبيعية،  •
مع مراعاة دور التنوع البيولويج يف توفري خدمات النظم 
اإليكولوجية، مبا يف ذلك اخلدمات اليت تهسم يف اإلنتاج 

الزرايع مثل التلقيح، وماكحفة اآلفات، وتوفري املياه وماكحفة 
تآلك الرتبة )اهلدفان 5 و 14(.

الإلنتةجاالعضوي09اا ألف االشكلا7-2:امسةحيااألراضياالزراعةياالتيالخضعا
االزراعياالحفظا.0اا ب وا

الشكلا7-3.االمسةحياالكلةياللحساجيافياإطةرام لسارعةيياال ةبةتاوبسنةمجا
إقساراخططاإصداراالشهةداتاالحسجةيا)PEPC(افياالمنةطقاالشمةلةيا

والمعتدلياوالمداريي.ااا

ب
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اإلطار 7-1: تقليل اآلثار السلبية الناجمة عن تربية األحياء المائية إلى أدنى حد114

مناالمتوقعاغنالشكلالسبةيااألحةةءاالمةئةي،اولسبةيااألرمةكاوغةسهةامنااألحةةءاالمةئةي،انسبيامتزايدةامناإنتةجاال ذاءا
فياالعقوداالقةدمي.اومناشأناالبةعاالمبةدئاالتوجةهةيالالرتدامياغنايخفضابدرجياكبةسةامناآثةرهةاالسلبةياعلىاالتنوعا

البةولوجي،ابمةافياذلك:

إعطةءااألولوييالتسبةيااألنواعاالمحلةي،الت نباال زواتاالممكنياللموائلاالمحلةيابوارطيااألنواعاال سيبياالهةربي،اواألنواعاا•
غرفلارلسلياال ذاءا)مثلااألرمةكااآلكليالألعشةبابداامنااألرمةكاالمفتسري(.اويمكنالحقةقاذلكامناخاللا

م موعيامناالقواعداولش ةعاالت ةساتافياغذواقاالمستهلكةن

التقلةلاإلىاغقصىاحدامناالتلوثامناخاللالحسةناممةررةتااإلدارة،اعلىاربةلاالمثةلاعناطسيقالقلةلاالت ذيياا•
المفسطي؛

اعتمةداممةررةتامثلا“لسبةيااألحةةءاالمةئةيابمستويةتاغذائةيامتعددة”االتيايمكناغنالنتجااألعشةباالبحسييال ذاءاا•
اإلنسةن،اوعلاااألرمةكاوالمستحضساتاالصةدانةي،اوبذلكايقلاالطلباعلىااألعالفاويقلاالتلوث

ارتخداماالنفةيةتامناغحدااألنواعالتحويلهةاإلىابسولةنابةرتخداماغنواعاغخسى،اوبةلتةلياالحدامناللوثاالم ذيةتا•

اعتمةداغنظميام لقياومعةل ياغفضلاللنفةيةت،اوغيضةاالحدامناالتلوثا•

لقلةلاالتعديالتافياالموائلاإلىاغدنىاحد،اارةمةافياالمن سوف،اوالحفةظاعلىاخدمةتاالنظمااإليكولوجةياوحفظاا•
موائلاالحضةنيالكثةسامنااألنواعاالبحسيياالبسيياذاتااألهمةياالت ةريي.
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ف 
هد

ال

الهدفا8

خفض التلوث

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

لكوناالملوثةتا)جمةعا
األنواع(اعندامستويةتااالضسا
بوظةفياالنظمااإليكولوجةيا

والتنوعاالبةولوجي.

اايوجدالقةةماواضحا
-امت ةسابدرجياعةلةيا

بةناالملوثةت

يكوناالتلوثامناالم ذيةتا
الزائدةاعندامستويةتااالضسا
بوظةفياالنظمااإليكولوجةيا

والتنوعاالبةولوجي.
1

بحلولاعةما2020،ايخّفضاالتلوث،ابمةافيا
ذلكاالتلوثاالنةلجاعناالم ذيةتاالزائدة،اإلىا
مستويةتااالضسابوظةفياالنظمااإليكولوجةيا

وبةلتنوعاالبةولوجي.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
التلوث،اارةمةالساكماالنةتسوجةناالتفةعلياوم ذيةتا

الفورفوراالتفةعلةيافياالبةئي،اهوامنابةناغهماغربةبا
فقداناالتنوعاالبةولوجياواألضساراالتيالحقتابةلنظما
اإليكولوجةياالتيانعتمداعلةهة.اولعتبسامنةطقااألراضيا
السطبياوالسةحلةياوالبحسيياوال ةفياهشيابصفياخةصي،ا
مناخاللام موعيامنااآلثةرابمةافياذلكاإنشةءامنةطقا

بحسييا»منةطقامةتي«امعالساكماالطحةلب،اومولهةا
ولحللهةاولؤديافياالعملةياإلىاحسمةنامنةطقاكبةسةا
منااألكس ةن.اويش عاالهدفاصنةعاالقساراعلىاالخةذا
اإلجساءاتاالالزميالتقلةلاإطالقاهذهاالملوثةتاوغةسهةا

مناالملوثةت.
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أوروبا أمريكا 
الشمالية

أمريكا 
الجنوبية

آسيا أفريقيا العالم

استخدام الطاقة
استهالك األغذية

تجهيز األغذية

إنتاج األغذية

وباء

ألف

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

ما زال التلوث من النيرتوجني والفوسفور يشلك خطرا 
جسميا جدا للتنوع البيولويج وخدمات النظم اإليكولوجية 
عىل الصعيد العاملي.115 وتسببت التدابري املتخذة يف بعض 

املناطق للحد من إطالق املغذيات يف البيئة يف استقرار 
تلوث املغذيات، وخاصة يف أوروبا وأمرياك المشالية، ولكن 

عند مستويات ال تزال ترض بالتنوع البيولويج )انظر اإلطار 
8-1(. وعىل الصعيد العاملي، من املتوقع أن يواصل فائض 

النيرتوجني والفوسفور يف البيئة يف االرتفاع فميا بعد عام 
2020، مع منو يرتكز يف آسيا وأمرياك اجلنوبية والوسىط، 

وأفريقيا جنوب الصحراء )انظر الشلكان 8-1 و 2-8(.116

وبعض امللوثات السامة اليت تؤثر يف احلياة الربية آخذة 
يف االخنفاض وذلك يرجع جزئيا إىل إجراء دويل ناحج 

لتقييد استخدامها، ولكن ال تزال غريها من امللوثات املوجودة 
واملطورة حديثا تستخدم عىل نطاق واسع )انظر اإلطار 

8-2(117. والقلق املزتايد أو املسمتر من امللوثات األخرى 

يمشل اللدائن، السميا تأثريها عىل النظم اإليكولوجية 
البحرية118، واملعادن الثقيلة، ومسببات اختالل هرمونات الغدد 

الصامء119، ومبيدات اآلفات، اليت أثبتت بعض الدراسات 
تأثريها يف إحداث رضر يف أعداد حرشات وطيور 

التلقيح.120

وبصفة عامة، اخنفضت األرضار النامجة عن ترسب النفط 
يف البحار، وذلك بسبب التصمميات األفضل لناقالت النفط 

وتعزيز املالحة، ولكن التلوث من خطوط أنابيب النفط، 
وباألخص املوجودة يف الرب، ازداد بسبب البنية التحتية 

املهتالكة.121

وأشار أكرث من ستني يف املائة من التقارير الوطنية اليت 
مت تقيميها لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 

للتنوع البيولويج إىل أن البلدان حترز تقدما حنو حتقيق 
هذا اهلدف، مع تدابري تمشل احلد من استخدام مبيدات 
اآلفات )بلجياك(، والتخلص التدرجيي من استخدام بعض 

ووضع نظم لرصد التلوث  املنتجات الضارة )منغوليا( 
)ميامنار(.122 ومع ذلك، فإن التقيمي العام هو أن االجتاهات 

الراهنة قد تدفعنا بعيدا عن اهلدف املمتثل يف اإلبقاء 
عىل املغذيات الزائدة عند مستويات ال ترض بوظيفة النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولويج. ومل يكن من املمكن تقيمي 

االجتاهات العامة خبصوص أشاكل أخرى من امللوثات، وذلك 
بسبب املعلومات احملدودة.

ااالفةئضاالعةلميامناالنةتسوجةنافياالبةئي،امنذاعةما970اا ألف الشكلا8-ااا
ومعاارتقساءاتاإحصةئةياللسنواتا0ا20-2020،امعاافتساضاغناالعملةةتا
األرةرةيالظلاثةبتي.اويمثلاالخطاالداكناالنموذجاالمنةربالفتسةاالبةةنةتا

واارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةتاويبةناالحزاماالمظللاحدوداالثقيا
اامتورطاالخسةرةافياالنةتسوجةناالتفةعليافيا ب بنسبيا95افياالمةئي.اا

البةئيالكلافسدافياكلاقةرة.123

ب
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إجراءات لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 8، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

وقد تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا هو موحض 
بني قوسني:

إعداد وإنفاذ املبادئ التوجهيية الوطنية لنوعية املياه  •
واهلواء و/أو عتبات تركزي خمتلف امللوثات، عىل سبيل املثال 
عن طريق خفض مستوى االنبعاثات للك وحدة من وحدات 

االحرتاق؛124

حتسني كفاءة استخدام املغذيات للحد من اخلسائر  •
اليت تلحق بالبيئة، عىل سبيل املثال من خالل دجم نظم 

الرثوة احليوانية واحملاصيل وخفض االنبعاثات من حظائر 
احليوانات واملرايع الصغرية )اهلدف 7(؛125

إزالة الفوسفات من املنظفات للحد من فقدان املغذيات  •
يف الكتل املائية؛126

تعزيز معاجلة وإعادة تدوير مياه الرصف اليحص  •
واملياه الصناعية املستخدمة؛127

حفظ واستعادة األرايض الرطبة وغريها من النظم  •
اإليكولوجية اليت تلعب دورا أساسيا يف تدوير املغذيات، 

للحد من خسائر املغذيات يف الكتل املائية )األهداف 5 و 11 
و 14 و 15(؛128

التجشيع عىل إعادة استخدام وإعادة تدوير اللدائن  •
واستخدام البدائل القابلة للتحلل للحد من احلطام البحري.

اإلطار 8-1: تشريع النيتروجين األوروبي

يتكونالشسيعااالحةدااألوروبياللحدامنالحمةلاالنةتسوجةنامناإجساءاتاالحدامناالتسربافياال الفاال وياونضا
الم ذيةتافياالبةئياالمةئةي.اوغهماثالثياغجزاءامنالشسيعااالحةدااألوروبياللحدامنالحمةلاالنةتسوجةنافياالنظما

اإليكولوجةياهي:

األمساالتوجةهياللنةتساتابشأناالتطبةقاالكلياللنةتسوجةنامنااألرمدةاالحةوانةياإلىا170اكةلوغسامانةتسوجةناللهكتةراا•
ولقةةداارتخداماالسمةداالطبةعياواألرمدةاغةساالعضوييافياالحةاتاالتيايشتدافةهةاخطسافقداناالنةتسوجةن.

األمساالتوجةهياالوطنيابشأناالحدوداالقصوىالالنبعةثةتا)NECD(االذيايحدداالحدوداالقصوىاانبعةثةتااألمونةةاا•
وغكسةداالنةتسيكاعلىاالمستوىاالوطنياللحدامناالتحمضاوالزيةدةاالمفسطيافياالت ذيي.اويحددااألمساالتوجةهياغيضةا

غفضلاممةررةتااإلدارةاللحدامناخسةئسااألمونةة.

األمساالتوجةهيابشأنامعةل يامةةهاالنفةيةتاالحضسيياالذياحدداغهدافةالكفةءةاإزالياالنةتسوجةن.ا•

وانخفضتاانبعةثةتااألمونةةافيااالحةدااألوروبيابةناالسنواتا980ااواا20ابنسبيا%30ابسبباهذهاوغةسهةامنا
القواعد.اوفياالمتورط،اانخفضاإجمةلياغرصدةاالنةتسوجةنا)وهوامؤشساللخسةئسافياالبةئي(ابنسبيا36افياالمةئيا

بةناالسنواتا980ااو2005.اوكةنتااآلثةراص ةسةامناخفضااانبعةثةتابموجبااألمساالتوجةهياالوطنيابشأناالحدودا
القصوىالالنبعةثةتاواألمساالتوجةهيابشأناالنةتساتابعداعةما2000.اولكناالدولااألعضةءافيااالحةدااألوروبياعلىانحوا
فسدي،ابمةافياذلكاالدنمةرك،اوبل ةكةاوهولندااالتيالديهةارةةرةتاوطنةياصةرميابشأناالنةتساتاواألمونةة،احققتاحداا
غعلىامناخفضالحمةلاالنظمااإليكولوجةي.اومعاذلك،الظلاالمستويةتاعمومةاغعلىابكثةسامناللكاالتيالسبباالضسرا
اإليكولوجياوظلام موعالحمةلاكمةةتاالنةتسوجةناإلىااألنهةرافيااالحةدااألوروبي،امسلفعةانسبةةاومستقساامنذاعةما

990ا،اعلىاالسغمامناالتحسةنةتاالكبةسةالبعضااألنهةرامثلانهساالساين.29ا
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اإلطار 8-2: ملوثات التنوع البيولوجي في القطب الشمالي

قدمتااالفةقةتاالدولةيابشأناالمواداالسةميامسةهمةتاكبةسةالبعضاالتخفةضةتافياالملوثةت،امعاانخفةضابعضا
المواداالكةمةةئةياالتياهيامنالسكةتاالمةضيافيابعضاغعداداالحةوانةتاالبسييافياالقطباالشمةلي.اويعوداالفضلا

فياغغلبااألحوالاإلىاالفةقةيارتكهولمابشأناالملوثةتاالعضويياالثةبتياكقوةادافعياوراءاانخفةضامستويةتاالملوثةتا
العضويياالثةبتياالتياهيامنالسكةتاالمةضيافيااألنواع.اغةساغناالمستويةتامةازالتاعةلةيافيابعضااألنواع،امثلاالدبا

القطبياوبعضاالطةوراالبحسيي،الكيالؤثساعلىاالحةةةاالبسيياوصحيااإلنسةن.

ويفسضااارتخداماالمستمساللملوثةتاالموجودةاوالملوثةتاالنةشئيامشةكلامعقدةالألنواعافياالقطباالشمةلي،اوهيا
منطقيامناالعةلمالؤديافةهةاالمحةطةتاوالتةةراتاال ويياإلىاارلفةعالسرباولساكماالمواد.اوهنةكام موعيامتنوعيامنا
الملوثةتاالنةشئيامؤخسا،المايتمادرارتهةاعلىانحواجةد،امثلاخمةرياالبسوماثنةئياالفةنةلا)PBDEs(،اآخذةافيااازديةد.ا
وبةإلضةفياإلىاذلك،اازدادتالسكةزاتاالزئبقافياغجزاءامناالقطباالشمةلي،ابمةافياذلكاالمنةطقافياكندااوغسينالند،ا

ولظلامصدراقلق،اخةصيابةلنسبيالألنواعاالمفتسرياالكبسى.اوممةايزيدامنالعقداالمسألياالتفةعلاالذيااايمكناالتنبؤابها
بةناالملوثةتاول ةساالمنةخ،اوالحسةرةةتاغةساالمعسوفياإلىاحداكبةسالألنواعافياالقطباالشمةليامناالملوثةت.130
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 منع األنواع الغريبة ومراقبتها

بحلولاعةما2020،العّسفااألنواعاال سيبيا
ومسةرالهة،اويحددالسلةبهةاحسبااألولويي،ا

ولخضعاللمساقبيااألنواعاذاتااألولويياغوايتما
القضةءاعلةهةاولوضعالدابةساإلدارةاالمسةراتا

لمنعاإدخةلهةاوانتشةرهة.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
لشكلاحسكياالحةوانةتاوالنبةلةتاوالكةئنةتاالحةيااألخسىا

فياجمةعاغنحةءاالكوكباواحدةامناغكبساالتهديداتا
للتنوعاالبةولوجي.افةألنواعاالمدخلياإلىابةئةتاجديدة،ا
رواءاعمدااغوابدوناقصد،اقداغرهمتافياانقساضا

غكثسامنانصااالحةوانةتاالمعسوفاربباانقساضهة.131ا
ولحّملاغزواتااألنواعاغيضةالكةلةاااقتصةديياهةئلي.132ا
ومناخاللاهذااالهدف،السعىاالحكومةتاإلىاخفضا
هذهاالتكةلةااعلىاالم تمعاوالتنوعاالبةولوجي،اعنا
طسيقامعةل يامنعااألنواعاال سيبياال ةزيياومساقبتهةا

والقضةءاعلةهة.

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

لعّسفااألنواعاال سيبياال ةزييا
ويحددالسلةبهةاحسبااألولويي

3

لعّسفاالمسةراتاويحددا
لسلةبهةاحسبااألولويي

3

لخضعاللمساقبيااألنواعاذاتا
األولويياغوايتماالقضةءاعلةهة

3

منعاإدخةلاوانتشةرااألنواعا
ال سيبياال ةزيي

2
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وباء

ألف

المؤشر المتوسط لألنواع الغريبة الغازية

االعدداالتساكميا ألف الشكلا9-ا:اا
لحةاتاإدخةلااألنواعامعالواريخااإلدخةلا

االمعسوفي،افيا21ادوليامختةرة.
ايبةنامؤشسااال ةهاالمتورطا ب ا
الهندرياللعدداالتساكميالألنواعا

ال سيبياال ةزييافياهذهاالدولاالحةدييا
والعشسين.اولمالحديداالقةميابةلسقما
1العةما1970اولمثلاالمسةحياالمظلليا

حدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئيا.40ا

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

اسمتر عدد من األنواع الغريبة الغازية يف االرتفاع عىل 
مستوى العامل وأيضا ارتفعت آثارها عىل التنوع البيولويج 

)انظر الشلك 9-1(. ولكن عند اتباع تدابري ماكحفة األنواع 
الغريبة الغازية، ارتفع جناحها بشلك كبري، مثال يف نيوزيلندا 

حيث بدأت سياسات لعكس تيار قرون من غزوات األنواع 
)انظر اإلطار 9-1(. اكنت براجم القضاء عىل الفقاريات 

الغازية يف اجلزر ناحجة بدرجة كبرية عىل الصعيد العاملي، 
مع حتقيق 87 يف املائة من هذه امحلالت أهدافها. ومن ناحية 

أخرى، جنح عدد قليل جدا من براجم القضاء عىل األنواع 
الغازية يف املناطق القارية.133

ومت إحراز تقدم يف حتديد املسارات اليت تدخل من خالهلا 
األنواع الربية واملائية إىل بيائت غريبة وتصبح غازية )انظر 
الشلك 9-2(.135،134 ومع ذلك، منعت املراقبة الضعيفة للحدود 
يف العديد من البلدان اختاذ إجراءات بصدد هذه املعرفة.

وتتخذ احلكومات بشلك مزتايد خطوات ملنع األنواع الغريبة 
ومراقبهتا والقضاء علهيا. وأكرث من نصف األطراف )55 يف 
يف اتفاقية التنوع البيولويج لدهيا يف الوقت الراهن  املائة( 

سياسات وطنية تتعلق بالتصدي هلذا الهتديد الرئييس للتنوع 
البيولويج.136 ويويح حوايل 60 يف املائة من التقارير 

الوطنية اليت خضعت للتقيمي لغرض نرشة التوقعات هذه 
إىل إحراز تقدم حنو حتقيق هذا اهلدف. ومن بني اإلجراءات 
املتخذة هناك اجلهود للقضاء عىل أنواع غريبة غازية متعددة، 

والمنس )اليابان(، وإعداد  مثل هياسنت املاء )رواندا( 
ومجع املعلومات عن  القوامئ السوداء )بلجياك والرنوجي( 

األنواع الغريبة الغازية )العراق(. وتشري التقارير عامة إىل 
أن اإلجراءات متيل إىل الرتكزي عىل مراقبة األنواع الغريبة 
والقضاء علهيا، مع أمثلة قليلة نسبيا من اإلجراءات لتحديد 

وترتيب األولويات وإدارة مسارات اإلدخال.137

ب
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الملوثات على النباتات

الملوثات على الحيوانات
ملوثات البذور

الطفيليات على النباتات
الطفيليات على الحيوانات

الطعم الملوث
تجارة األخشاب

النقل - خلسة 
مياه الصابورة للسفن/القوارب

المواد العالقة بهياكل السفن/القوارب
االنتقال خلسة على السفن/القوارب

المركبات
اآلالت/المعدات

الحاويات/المواد السائبة
الناس وأمتعتهم

مواد التغليف العضوية
المسافرون المتطفلون في الطائرات أو على متنها

الصيد بالصنارة/معدات الصيد
وسائل النقل األخرى

الممرات 
الطرق المائية/البحار المترابطة

وبدأ تنفيذ اسرتاتيجيات فعالة من حيث التلكفة إلعطاء 
األولوية ملراقبة األنواع الغريبة الغازية والقضاء علهيا. ومع 
ذلك، فإن اجلهود املبذولة حىت اآلن استنفدت بسبب املعدل 

العاملي إلدخال األنواع الغريبة، والذي ال يظهر أي دليل عىل 
التباطؤ138. وعىل املدى الطويل، من املرحج أن يكون لتغري 

املناخ أثر كبري عىل توزيع األنواع الغريبة الغازية يف مناطق 
خمتلفة )انظر الشلك 4-9(.139

وبصفة عامة، اكن هناك بعض التقدم احملرز حنو حتقيق 
اهلدف 9 ولكن ينبيغ اختاذ إجراءات إضافية لتحقيق اهلدف 

حبلول املوعد الهنايئ وهو عام 2020.

الشكلا9-2اولةسةامسةراتااإلدخةلالحةاتاإدخةلامعسوفياألكثسامنا500انوعةامنااألنواعاال سيبياال ةزييامبةنيافياقواعداالبةةنةتاالعةلمةيابشأنااألنواعا
ال ةزييا)GISD(ا.ا4ا
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Figure 9.3

Potential number of IAS that are predicted  
to find suitable conditions in 2014–2060
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العدد المحتمل لألنواع الغريبة الغازية التي يتوقع أن تجد 
ظروفا مالئمة في الفترة 2060-2014

االختالفات في عدد األنواع الغريبة الغازية المتوقع أن تجد ظروفا 
مالئمة بين السنوات 2014-2060 والسنوات 2000-1950

الشكلا9-3.االت ةساتاالمتوقعيافيالواجدااألنواعاال سيبياال ةزييابسببال ةساالمنةخاارتنةدااإلىانمةذجالوزيعااألنواعاوالتوقعةتاالمستقبلةيالت ةساالمنةخا
ول ةساارتخدامااألراضي.ا42ا

إجراءت تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد يف اإلرساع 
من التقدم حنو حتقيق اهلدف 9، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

وقد تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا هو موحض 
بني قوسني:

زيادة التوعية بني صانيع السياسات وامجلهور العام  •
واملستوردين احملمتلني لألنواع الغريبة، بآثار األنواع الغريبة 
الغازية، مبا يف ذلك التاكليف االجمتاعية االقتصادية املمكنة 
وفوائد اختاذ إجراءات ملنع دخوهلا أو للتخفيف من آثارها، 

مثال من خالل نرش دراسات احلالة ذات الصلة عىل الصعيد 
الوطين )اهلدف 1(143

إعداد قوامئ األنواع الغريبة الغازية املعروف أهنا  •
غازية )أو تقيمي القوامئ املوجودة للتأكد من اكمتاهلا ودقهتا( 
وجعلها متاحة عىل نطاق واسع )اهلدف 19(، مثال من خالل 

الرشاكة العاملية ملعلومات األنواع الغريبة الغازية

تعزيز اجلهود لتحديد ومراقبة املسارات الرئيسية  •
املسؤولة عن إدخال األنواع الغريبة، مبا يف ذلك من خالل 
إعداد تدابري مراقبة احلدود أو احلجر اليحص للحد من 

احمتال األنواع الغريبة الغازية احملمتل إدخاهلا واالستفادة 
الاكملة من حتليل املخاطر واملعايري الدولية القامئة ذات 

الصلة144

إعداد إجراءات للكشف املبكر واالستجابة الرسيعة  •
لغزوات األنواع الغريبة145

حتديد وترتيب أولويات هذه األنواع الغريبة الغازية اليت  •
لدهيا أكرب احمتال إلحداث أثر سليب عىل التنوع البيولويج 
اليت تنترش يف البالد، وإعداد وتنفيذ خطط للقضاء علهيا أو 
مراقبهتا، وحتديد أولويات املناطق احملمية واملناطق األخرى 
ذات القمية العالية للتنوع البيولويج من أجل تدابري القضاء 

علهيا أو مراقبهتا
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 اإلطار 9-1 – نيوزيلندا: عكس تيار الغزوات من األنواع الغريبة لعدة قرون

لعتبسانةوزيلنداامنابةناالبلدانااألكثسالضسراامنااألنواعاال سيبياال ةزيي.اوكةناالمستعمسونااألوروبةونايعتزموناإعةدةا
مشهداونمطاحةةةامألوفاممةاغرفساعناإدخةلاغنواعاغسيبيالعوداإلىاالوراءالقسون.46ااوالةوم،اوقداغزالتانةوزيلندااعزلتهة،ا
كدولياجزرييابعةدةاعناالشسكةءاالت ةريةناالسئةسةةن،التعكسالةةراغزواتااألنواعاغةساالمسغوبافةهةا)انظساالشكلا4-9(.47اا

ونشأتارةةرياقوييالحمةيياحدوداالبالدامناالسغبيافياحمةيياالزراعيافةهةامنااآلفةتاواألمساض.48ااونةوزيلندااغنةيا
غيضةابةلتنوعاالبةولوجياالمستوطن.اومعاالتعسفاعلىااآلثةراالسلبةيالألنواعاال ةزيي،السجمتالدابةساحمةيياالحدوداالزراعةيا

بسهولياإلىالدابةسالدعماالحفظ.

وحتىامعالدابةسامساقبياالحدوداهذه،اكةناالعديدامنااألنواعاال سيبيايدخلاويستمساإدخةلهاإلىانةوزيلندا،اوغصبحابعضا
األنواعاغةزية.اوغعدتانةوزيلندااغدواتاللتصديالل زواتافورادخولااألنواعاال سيبياالبالد.49ااوقدارةعداص ساح مانةوزيلنداا
وهةةكلاالحوكميافةهةافياالتنفةذاالنةجحالهذهااألدواتالمنعااألنواعاال ةزييامنااانتشةراوالتواجد.اوقدالمالنفةذاإطةرينا

قةنونةةناقويةنافيانةوزيلندا:اقةنوناالمواداالخطسةاوقةنوناالكةئنةتاال ديدةاوقةنوناالسالمياالبةولوجةي.

ولحمةيياالتنوعاالبةولوجيامناآثةرااألنواعاال ةزيي،اركزتانةوزيلندااعلىاارتخداماال زرا»كسفناآمني«،احةثايمكنا
إعةدةاإدخةلااألنواعاالمهددة.50ااوكةنتاالبالداغيضةارائدةافياورةئلاالقضةءاعلىااألنواعاالمدخلياإلىاال زر،اوخصوصةا
الثديةةت،امناغجلازيةدةامسةحيااألرضاالخةلةيامنااآلفةت.ا5ااوقةمتانةوزيلنداابةلقضةءاعلىاالثديةةتاغةساالمحلةيافيا

غكثسامنا00ااجزيسة.

وبعدان ةحال سبتهةامعاال زراالص ةسة،اطورتانةوزيلنداا»جزراالبساالسئةسى«،االتيالسمحابتطبةقاالتكنولوجةةتاالمعدةا
للقضةءاعلىااألنواعاال ةزييافياال زراالص ةسةافيارةةقاالمنةظساالطبةعةيااألكبس.اويستخدمابعضاهذهاالتكنولوجةةتا

غروارااواقةيامناالثديةةتالتطويقهةاداخلامسةحةتاغكبسامناالمنةظساالطبةعةي،اويستخدماالبعضااآلخساغرةلةبا
مستداميالمكةفحيااآلفةتالإلبقةءاعلىاكثةفيااآلفةتاإلىامةايقسبامناالصفسابمةايعودابةلنفعاعلىاالزراعياغواالتنوعا
البةولوجي.52ااويوجداحةلةةاعبسانةوزيلندااغكثسامنا25ا»جزيسةابسارئةسةي«امحةطيابأرواراوا00اا»جزيسةابسارئةسةي«اغةسا

محةطيابأروار.اومناخاللازيةدةاالتسابطابةنامكةفحيااآلفةتافياهذهاالمواقع،امناالمتوقعاغنامكةفحيااآلفةتايمكنا
زيةدلهةاإلىاالبلدابأكملهامعاإرشةداتاحوكميامالئمي.153
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النظم اإليكولوجية الضعيفة أمام تغير المناخ

ضاإلىاغدنىاحدا بحلولاعةما5ا20،اُلخفَّ
الض وطاالبشسيياالمتعددةاعلىاالشعبا

المسجةنةي،اوالنظمااإليكولوجةياالضعةفيااألخسىا
التيالتأثسابت ةساالمنةخاغوالحّمضاالمحةطةت،ا

مناغجلاالمحةفظياعلىارالمتهةاووظةئهة.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
غصبحال ةساالمنةخاولحمضاالمحةطةتا)النةلجاعنازيةدةا
ثةنياغكسةداالكسبونافياال الفاال وي(الهديداتاخطةسةا

متزايدةاللنظمااإليكولوجةياوالخدمةتاالتيالقدمهة.ا
وكةنتابعضاالموائلابمةافةهةاالشعةباالمسجةنةيا

وال بةلاواألنهةراضعةفيابوجهاخةصاغمةماإحدىاهذها
الضواغطاغواكلةهمة.اوبةنمةامناالواضحاغناالتخفةاا
مناغثسال ةساالمنةخايشكلاغولوييارئةسةياعلىاالمدىا
الطويل،ايمكناغنالؤدياالتدابةساالفوريياللتخفةااعنا

الض وطااألخسىاإلىاغنالصبحاهذهاالنظمااإليكولوجةيا
غكثسامسوني،اعناطسيقاحمةييالنوعهةاالبةولوجياوربلا
معةشياماليةنامناالنةساالذينايعتمدوناعلةهة.اوقدا
انعكستاالضسورةاالملحيالهذاااإلجساءافياالقساراب علا
عةما5ا20االتةريخاالنهةئياللوفةءابهذااالهدف،ابداامنا

عةما2020اكمةافيامعظمااألهدافااألخسى.

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

ضاإلىاغدنىاحداالض وطا ُلخفَّ
البشسيياالمتعددةاعلىاالشعبا
المسجةنةي،امناغجلاالمحةفظيا

علىارالمتهةاووظةئهة.
1

ضاإلىاغدنىاحداالض وطا ُلخفَّ
البشسيياالمتعددةاعلىاالنظما
اإليكولوجةياالضعةفيااألخسىا

التيالتأثسابت ةساالمنةخاغوالحّمضا
المحةطةت،امناغجلاالمحةفظيا

علىارالمتهةاووظةئهة.

لمايتمالقةةمهةا–الوافسا
معلومةتاغةساكةفةيالتقةةما

الهدفابةلنسبياللنظما
اإليكولوجةياالضعةفيا
األخسىابمةافياذلكا

موائلاالحشةئشاالبحسيي،ا
والمن سوفاوال بةل.
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

تسمتر يف الزتايد الضغوط املتعددة عىل الشعاب املرجانية، 
مبا يف ذلك الضغوط من األنشطة األرضية والبحرية. وجيعل 

ذلك من غري الواقيع االعتقاد بأن اهلدف سيمت الوفاء به 
حبلول عام 2015 عىل النحو الذي اتفقت هيلع األطراف يف 

اتفاقية التنوع البيولويج. فنسبة الشعاب اليت مت تصنيفها 
يف  عىل أهنا مهددة تزايدت حبوايل الثلث )30 يف املائة( 
العقد حىت عام 2007، ويه آخر فرتة مت تقيميها. ويعترب 

الصيد املفرط وممارسات الصيد املدمرة من أكرث الهتديدات 
املتفشية، وتؤثر عىل 55 يف املائة من الشعاب تقريبا. وتؤثر 
تمنية املناطق الساحلية والتلوث من األرايض، مبا يف ذلك 
املغذيات من الزراعة والرصف اليحص، عىل ربع الشعاب 

تقريبا. ويعاين ُعرش الشعاب تقريبا من التلوث من املصادر 
البحرية. وتكون الضغوط احمللية أكرث خطورة يف جنوب 
رشق آسيا، حيث يتعرض للهتديد حوايل 95 يف املائة من 

الشعاب املرجانية فهيا.155

واملناطق البحرية احملمية الكبرية املنشأة بالفعل أو قيد 
اإلنشاء تقدم فرصا محلاية أفضل للشعاب املرجانية. ويف 

احلاالت اليت يوجد فهيا إنفاذ جيد مع تدابري محاية أرضية، 
حجنت املناطق البحرية احملمية يف إعادة بناء األرصدة 
المسكية يف الشعاب بل ساعدت الشعاب عىل االنتعاش 

بعد تعرضها لالبيضاض.156 غري أنه حىت الوقت احلارض، 
أظهرت بعض املناطق البحرية احملمية عدم كفاءهتا يف 

التخفيف من الضغوط عىل الشعاب، مع 15 يف املائة مهنا 
فقط قد خفضت من الهتديدات النامجة عن الصيد.157

وتويح دراسة أخرية عن البحر الاكرييب أن اإلجراءات 
الفعالة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة، جممتعة مع إدارة 
الهتديدات احمللية مثل الصيد املفرط وسوء نوعية املياه، 
ميكن أن تنشئ ظروف مالمئة النعاش الشعاب املرجانية 

بهناية هذا القرن، وبقاهئا بعد آثار محتض احمليطات )انظر 
الشلك 1-10(.158

ومع تركزي التقيمي لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات 
العاملية للتنوع البيولويج عىل الشعاب املرجانية، تمشل 
النظم اإليكولوجية األخرى الضعيفة بشلك خاص أمام 

تغري املناخ النظم اإليكولوجية للجبال مثل غابات الحسب و
paramos )التندرا يف املرتفعات العالية يف أمرياك املدارية( 

فضال عن النظم اإليكولوجية املنخفضة املهددة بارتفاع 
مستوى البحر.

وقليل من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولويج أو التقارير الوطنية إىل اتفاقية التنوع البيولويج 

حتتوي عىل تدابري حمددة خلفض الضغوط املتعددة عىل 
الشعاب املرجانية أو النظم اإليكولوجية األخرى املهددة بتغري 

املناخ. وتتضمن االستثناءات الربازيل وفنلندا واليابان، 
اليت وضعت أهدافا خلفض الضغوط البرشية عىل النظم 

اإليكولوجية املهددة.159

اإلطار 10-1: خفض التهديدات المحلية من خالل اإلدارة الخاصة للشعاب المرجانية

لفسضاالتهديداتاالمحلةياالنةشئياعناالبشساغكبساخطساللشعةباالمسجةنةيافياجنوباشسقاآرةة.اغةساغناإدارةاالشعةبافيا
هذهاالمنطقيالكونافياال ةلبامحدودةابسببانقصاالموارد.اويتمثلاغحداالُنهجاللت لباعلىاهذااالتحديافياارتخداما
موارداالقطةعاالخةصامناغجلاحفظاالشعةباالمسجةنةي.اوبدغاإنشةءاالمنطقياالبحسييالحفظاجزراروجودا)SIMCa(افيا
صبةح،ابمةلةزية،امناجةنبامالكامنت عاال وصاالفسدياالموجودافياالمنطقي،ال سضاحمةيياالشعةباالمسجةنةيافيا

المنطقياوالبةئياالبحسيي.اويديسا“رعةةاالشعةب”،اوهيامنظمياحفظ،اغنشطياالحفظالخفضاالتهديداتاالمحلةياللشعةبا
المسجةنةياداخلاهذهاالمنطقي.اولشملاهذهااألنشطيادوريةتااإلنفةذالتنظةماالصةداغةساالقةنوني،اورصداالسالحاا
وحفظهة،اورصداالشعةباالمسجةنةياوالسصداالبةئي،اومعةل ياالصسفاالصحياوالمةةهاالمستخدمي،اوإزالياالغرمةكا

المفتسرياللمسجةنا)التةجاالشوكي(،اوإجساءابسامجالعلةماألطفةلاالمدارسالزيةدةاالتوعةيابةلحفظاالبحسي.اويقدماالتمويلا
لعملاالحفظاالذيالقومابهامنظميارعةةاالشعةبارروماالحفظاالتيايدفعهةاالزواراإلىامنت عاال وص،افضالاعناالتبسعةتا

والمنح.اوغصبحاغطةءاالمسجةناولوافسااألرمةكاغكبساداخلامنطقياSIMCaابةلمقةرنياإلىامنةطقاالصةدااألخسى،اوظهسا
ال ةهانحواالزيةدةافياعددالعشةشاالسالحااعبساالوقت.60ا
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة

الشكلا0ا-ا.اكةاايمكنالإلجساءاتاالمبكسةالوفةساالوقتاللشعةباالمسجةنةي.افيارةنةريوهةتااانبعةثةتاالعةلةيال ةزاتاالدفةئي،افإناالفشلافيا
مكةفحياالصةداالمفسطا)جةم(ايتسكامسجةنةةتاالبحساالكةريبياغةساقةدرةاعلىااإلبقةءاعلىاهةةكلهةابحلولاعةما2020ابسببالحمضاالمحةطةت،ابةنمةالؤخسا
حمةييااألرمةكااآلكليالألعشةبامثلاالسمكياالبب ةئةيا)دال(اهذااالوضعابحوالياعقدامناالزمن.اومعاإجساءاقةهسياللحدامناانبعةثةتاغةزاتاالدفةئي،امةا

يزالاالمسجةنافياوضعاضعةااحتىاعةما2030اإذاالمايعةلجاالصةداالمفسطا)زاي(،ابةنمةايوفساإجساءاي معابةنااانبعةثةتاوالصةداالمفسطا)حةء(اظسوفةاجةدةا
لشعةباالبحساالكةريبيالالنتعةشابةلنسبيالبقةياهذااالقسن.ا6ا
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

مكا الحظنا، لن يمت الوفاء بالتارخي الهنايئ عام 2015 
لتحقيق هذا اهلدف. ولذلك، من الرضوري بوجه خاص أن 
تتخذ البلدان واملؤسسات ذات الصلة إجراء فوريا لتحقيق 
اهلدف يف أقرب فرصة ممكنة وقبل عام 2020. واستنادا 

إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة الرابعة من 
نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن اإلجراءات 
التالية تعترب فعالة وتساعد يف اإلرساع من التقدم حنو 

حتقيق اهلدف 10، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. ومن شأن 
هذه التدابري أن تعزز مرونة الشعاب املرجانية والنظم 

اإليكولوجية الوثيقة االرتباط هبا من خالل التكيف القامئ عىل 
النظام اإليكولويج لتمتكن من تقدمي السلع واخلدمات عىل 

حنو مسمتر.

وقد تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا هو موحض 
بني قوسني:

اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك عىل الشعاب  •
املرجانية والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباط هبا )مثل 

املنغروف ونظم احلشائش البحرية(، مبا يف ذلك من خالل 
متكني املجمتعات احمللية واألصلية واألفراد املشرتكني يف 

مصايد األمساك احمللية )اهلدف 6(.

إدارة املناطق الساحلية ومستجمعات املياه الداخلية  •
بطريقة متاكملة من أجل خفض التلوث واألنشطة األرضية 

األخرى اليت هتدد الشعاب املرجانية )اهلدف 8(.

زيادة التغطية املاكنية والفاعلية لملناطق احملمية  •
البحرية والساحلية واملناطق املدارة يف الشعاب املرجانية 

والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباط هبا )اهلدف 11(.

إدارة تمنية املناطق الساحلية لضامن أن حصة النظم  •
اإليكولوجية للشعاب املرجانية ومرونهتا ال تتأثر سلبيا 

والرتوجي للسياحة املستدامة للشعاب املرجانية، مبا يف ذلك 
من خالل استخدام مبادئ توجهيية للسياح ومنمظي الرحالت 

السياحية.

احلفاظ عىل سبل العيش املستدامة واألمن الغذايئ يف  •
املجمتعات الساحلية اليت تعمتد عىل الشعاب وتقدمي سبل 

عيش بديلة ومستدامة، حسب االقتضاء )اهلدف 14(.

عىل الصعيد الوطين، حتديد النظم اإليكولوجية األخرى  •
املعرضة لتغري املناخ واآلثار ذات الصلة، مع تنفيذ التدابري 

لتحسني مرونهتا، ورصد فاعليهتا.



لحسةناحةلياالتنوعاالبةولوجياعناطسيقاصونا
النظمااإليكولوجةي،اواألنواعاوالتنوعاال ةني

الهدف 

الغاية االستراتيجية جيم



مصةحبيااإلجساءاتااألطولاغجالالمعةل يااألربةباالكةمنياوراءافقداناالتنوعاالبةولوجياوالض وطاالمذكورامعا
وصفهةافيااألقسةماالسةبقي،افإناالتداخالتاالمبةشسةالصوناالنظمااإليكولوجةي،اواألنواعاوالتنوعاال ةنيا
هياجزءاغرةرةةامناخلةطاالسةةرةتاالمطلوبيالمنعافقداناالتنوعاالبةولوجي.اوهنةكاال ةهةتامتنةقضيا

فياالتقدماالمحسزانحوااألهدافاداخلاهذهاال ةييااارتسالة ةي.اومناالمسجحاغنالصلامسةحيااألراضياوالمةةها
السةحلةياالمحمةياللتنوعاالبةولوجياإلىاالعتبةتاالتياحددلهةاالحكومةتافياعةما0ا20،اإذاالمالحقةقااالتزامةتا

لمنةطقامحمةياجديدةابحلولاالتةريخاالنهةئياللهدفاعةما0ا20.اغةساغناهنةكاحةجياإلىالدابةساإضةفةيامهمياإذااكةنتا
هذهاالمنةطقارتصبحامنةطقاإيكولوجةيالمثةلةياومنةطقاذاتاغهمةياخةصياللتنوعاالبةولوجي،اولتسمابةلتسابطا
ال ةد،اومدارةاجةدااويدعمهةاالسكةناالمحلةةن.اوبةلسغمامناغناإجساءاتادعماغنواعامهددةابصفياخةصياقداغثبتتا

فةعلةتهةافيامنعااانقساض،افلمالكناهذهاكةفةيالعكسااال ةهاالعةمانحوااانقساضابةلنسبيالم موعةتاغنواعاكثةسة.ا
ورةعتمداالن ةحافياهذااالخصوصابدرجياكبةسةاعلىامزيدامناالتقدمالمعةل يااألربةباالكةمنياوالض وطاالمبةشسة.ا

واإلجساءاتالحفظاالتنوعاال ةنياللنبةلةتامناخاللاالم موعةتاخةرجاالموقعاالطبةعياقداغحسزتالقدمةافيابعضا
جوانباهذهاال ةيي،اولكناالتهديداتامةازالتاكبةسةابةلنسبياللتنوعاال ةنياللنبةلةتاوالحةوانةتاالمدجني،اوغقةربهةاالبسيي.

الغاية االستراتيجية جيم
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المناطق المحمية

بحلولاعةما2020،ايتماحفظا7اافياالمةئياعلىا
األقلامناالمنةطقااألرضةياومنةطقاالمةةها

الداخلةياو0اافياالمةئيامناالمنةطقاالسةحلةيا
والبحسيي،اوخصوصةاالمنةطقاذاتااألهمةيا
الخةصياللتنوعاالبةولوجياوخدمةتاالنظةما
اإليكولوجي،امناخاللانظمامدارةابفةعلةيا
ومنصفياولتسمابةلتسابطاال ةد،اوممثليا

إيكولوجةًةاللمنةطقاالمحمةياولدابةساالحفظا
الفعةليااألخسىاالقةئمياعلىاالمنطقي،اوإدمةجهةا

فياالمنةظساالطبةعةيااألرضةياوالمنةظسا
الطبةعةياالبحسييااألورعانطةقة.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
معارةطسةااألنشطياالبشسيياعلىامنةطقامتزايدةامنا
غراضياالكوكباورطحهاالمةئي،ااعتسفتاالحكومةتا

بةلحةجياإلىالورةعاشبكياالمنةطقاالمحمةياوغةسهةامنا
لدابةساالحفظاالفعةلياالقةئمياعلىاالمنطقي،اكورةليا
للتوفةقابةناالتنمةياوحفظاالتنوعاالبةولوجي.اويمثلا

هذااالهدفازيةدةامتواضعيافيانسبيااألراضياالمحمةي،ا
وزيةدةاغكثساطموحةافياالمنةطقاالمحمةياالبحسيياالتيا
لبدغامنامستوىاغقلابكثةس.اويعتسفاالهدفاغيضةابأنا
التنوعاالبةولوجيااايمكناصةةنتهابم سداالمزيدامنا

المنةطقاالمحمةي.افهذهاالمنةطقاالمحمةيالحتةجاإلىا
غنالمثلاالتنوعاللمنةطقااإليكولوجةيافياالكوكبا

ولتضمناالمواقعااألكثساحسجةابةلنسبيالألنواعاالمهددة،ا
وهيالحتةجاإلىاالسبطافةمةابةنهة،اوغنالداراعلىانحوا

فعةل،اومطةلبياالدعمامناالسكةناالمحلةةن.

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

يتماحفظا7اافياالمةئياعلىا
األقلامناالمنةطقااألرضةيا

ومنةطقاالمةةهاالداخلةي
4

يتماحفظا0اافياالمةئيامنا
المنةطقاالسةحلةياوالبحسيي

3

يتماحفظاالمنةطقاذاتااألهمةيا
الخةصياللتنوعاالبةولوجيا

وخدمةتاالنظةمااإليكولوجي

المنةطقاالمحمةيا
ممثلياإيكولوجةة

المنةطقاالمحمةيامدارةا
بفةعلةياوبإنصةف

3

المنةطقاالمحمةيالتسمابةلتسابطا
ال ةداوإدمةجهةافياالمنةظسا
الطبةعةيااألرضةياوالمنةظسا

3الطبةعةياالبحسييااألورعانطةقة

3

3

للتنوعاالبةولوجي

األرضةياوالبحسيي

للمةةه

لخدمةتاالنظمااإليكولوجةي
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

تزداد املساحة األرضية احملمية يف الكوكب ألغراض التنوع 
البيولويج بصفة مسمترة، ويتسارع تعيني املناطق البحرية 

احملمية )انظر الشلكني 11-1 ألف و باء(. وجتاوز حوايل 
ربع البلدان بالفعل هدف محاية 17 يف املائة من مساحة 

أراضهيا.162 ومع معدل المنو اجلاري، فإن أهداف النسب 
املوئية سيمت الوفاء هبا لملناطق األرضية حبلول عام 2020، 
وقد مت تعزيز ذلك بااللزتامات القامئة لتعيني مناطق محمية 
أرضية إضافية.163 وبصفة عامة، تشري االستقراءات إىل أن 

اهلدف البحري ال يسري يف طريق حتقيقه. غري أن التقدم 
احملرز أعىل يف املناطق الساحلية، بيمنا مناطق احمليطات 
املفتوحة ومناطق قاع البحار، مبا يف ذلك أعايل البحار، فإن 

تغطيهتا أقل بكثري.164

وقد أصبحت شبكة املناطق احملمية أكرث متثيال لملناطق 
اإليكولوجية املتنوعة يف العامل، ولكن حوايل ربع املناطق 
األرضية وأكرث من نصف املناطق البحرية هبا أقل من 5 

يف املائة من مساحهتا محمية )انظر األشاكل 11-1 جمي إل 
هاء(.165  وعالوة عىل ذلك، فإن املناطق احملمية لن تكون اآلن 

مالمئة حلفظ الكثري من األنواع اليت سيتحول توزيعها يف 
املستقبل بسبب تغري املناخ.166

وعىل الرمغ من أن 17 يف املائة من طول األهنار يف العامل 
اكنت داخل مناطق محمية يف عام 2010، فإن فعالية هذه 

امحلاية أقل تأكيدا بسبب اآلثار اليت حتدث يف منابع 
ومصبات األهنار )انظر اإلطار 1-11(.167

وتمتتع أقلية من املناطق احملمية بإدارة فعالة، بالرمغ من أن 
ذلك يتحسن عىل ما يبدو مع مرور الوقت، طبقا لملعلومات 

احملدودة املتاحة.168 وهناك حاجة إىل إجراءات إضافية 
لضامن اإلدارة الفعالة واملنصفة لملناطق احملمية.169

وتشري االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولويج إىل أن معظم البلدان لدهيا أهداف تتعلق بتحسني 

تغطية املناطق احملمية، ولو أن القليل من البلدان يعاجل 
قضايا المتثيل اإليكولويج أو الرتابط أو فاعلية اإلدارة.170 

ومجيع التقارير الوطنية اخلامسة تقريبا، اليت خضعت 
للتقيمي لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 

للتنوع البيولويج تشري إىل أن بعض التقدم قد أحرز حنو 
حتقيق هذا اهلدف. ومن بني اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان 
هناك خطط إلقامة مناطق محمية جديدة )أذربيجيان، ونيبال، 

وإجراء تقيميات مدى الضعف يف  ونيوزيلندا وباكستان( 
مضن مجلة أمور.171 املناطق احملمية القامئة )دومينياك( 

اإلطار 11-1. حماية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية: التحديات الخاصة

هنةكاعددامناالمنةطقاالمحمةياالمستهدفياللمةةهاالداخلةياوفياحةاتاكثةسةالكونافةهةاحمةييافعلةيا)مثالافيا
مواقعارامسةر(افإناالمنةطقافيامنةبعااألنهةرالةستامحمةياغوالخضعالإلدارةاعلىانحوايقللابةلفعلامناالتهديدات.ا

وعالوةاعلىاذلك،افإناانتشةراالحواجز،امثلاالسدود،ايمكناغنايمنعاحسكيااألرمةكاإلىاداخلاوخةرجاالمنةطقاالمحمةي.ا
والتقةةمةتاعلىاالمستوىااإلقلةميالت طةياالمنةطقاالمحمةياوفةعلةتهةاقداغظهستاغناموائلاالمةةهاالعذبيالةستا

فقطاغةسامحمةي،اولكناوضعاالمنةطقاالمحمةياغةسافعةلالحفظاهذهاالموائلاوغنواعهة.اوبةلنسبياللمةةهاالداخلةي،ايمكنا
غنايؤديال ةساالمنةخاإلىالفةقمااآلثةراالسلبةيالظسوفاال فةفاالتياهياطبةعةياحةلةةافياالكثةسامنانظمااألنهةراالزمنةي.ا
ورةكونامناالضسورياحمةيياالمالذاتاللحفةظاعلىااألفساداالذينايستطةعونالزويدانطةقاوارعامناالموائلابةلسكةنا

عنداارتعةدةاالظسوفاالمؤالةيابعدافتساتاال فةفاالمورمةياغواالمطولي.اولقلةلاوإدارةاالتهديداتافيامنةبعاومصبةتا
األنهةرامناالت ةساتافياارتخداماالبشسالألراضي،اولورعةتاالسدوداوارتخساجاالمةةهارتكوناغيضةاحةرمياللمنةطقا

المحمةياحتىالصبحافعةلياللمةةهاالداخلةياولألنواعاالتيالدعمهة.72ا
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المناطق األرضية المحمية

تغطية المناطق المحمية في المناطق اإليكولوجية األرضية

تغطية المناطق المحمية في المناطق اإليكولوجية للمياه العذبة

المناطق البحرية المحمية

تغطية المناطق المحمية في المناطق اإليكولوجية البحرية

تغطية المناطق المحمية ألنواع الطيور والثدييات 
والبرمائيات )المتوسط(
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االشكلااا-ا.ااال ةهةتااألخةسةاواارتقساءاتاحتىاعةما2020،امعاافتساضاعملةةتاغرةرةياثةبتي،افياالنسبياالمئويياالتساكمةياللمنةطقاالعةلمةيااألرضةياا
االمشموليابمنةطقامحمةي،اممةايشةساإلىازيةدةامستمسةاوكبةسةافيااال ةهااألرةريالالثنةن،امعالزايداالمنةطقاالبحسيياالمحمةيابمعدلا ب اوالبحسييا ألف

االتيالستوفىاعتبيامستوىاالحمةييا)7اافياالمةئيالألرضةي؛ا هاء اوللمةةهاالعذبيا دال ،اوالبحسييا ج متسةرع؛افياالنسبياالمئويياللمنةطقااإليكولوجةيااألرضةيا
،الزدادا واو و0اافياالمةئياللبحسيياوالمةةهاالعذبي(،اكلهةالظهسازيةدةاهةمي؛اوفيال طةيالوزيعاغنواعاالطةوراوالثديةةتاوالبسمةئةةتاحسباالمنةطقاالمحمةي،ا

غيضةاولكنابمعدلاآخذافيااانخفةض.اولمثلاالخطوطاالداكنياالنموذجاالمنةربالفتساتاالبةةنةتاواارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةتاولبةناالشسائطا
المظللياحدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئي.

ألف

دالج

واوهاء

ب
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تعترب فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 11، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

توسيع شباكت املناطق احملمية وتدابري احلفظ الفعالة  •
األخرى القامئة عىل املناطق لتصبح أكرث متثيال لملناطق 
اإليكولوجية لكوكب األرض، ولملناطق البحرية والساحلية 

)مبا يف ذلك موائل قاع البحار العميقة وموائل احمليطات( 

ولملياه الداخلية ولملناطق ذات األمهية اخلاصة للتنوع 
البيولويج

حتسني وتقيمي منتظم لفعالية وإنصاف إدارة املناطق  •
احملمية وغريها من تدابري احلفظ القامئة عىل املناطق

تنفيذ امحلاية املالمئة لبيائت املياه الداخلية من خالل  •
ت7دابري إضافية محلاية منابع ومصبات األهنار من املناطق 

احملمية األرضية القامئة، واحلفاظ عىل الرتابط لمتكني 
اهلجرة داخل أحواض األهنار

تعزيز بالتعاون مع املجمتعات األصلية واحمللية، إلنشاء  •
مناطق محمية ومراقبهتا وإدارهتا )اهلدف 18( )انظر اإلطار 2-11(

تصممي وإدارة املناطق احملمية والروابط بيهنا بغية  •
معاجلة آثار تغري املناخ عىل حتول توزيع األنواع

اإلطار 11-2. اإلدارة المشتركة لمنتزه وطني في تايلند

فيامنتزهاغوبالوانغاالوطني،افياشمةلالةيلند،ااشتسكتاالم تمعةتااألصلةياورلطةتاالمنتزهافياعملةيالتحقةقا
إدارةاغكثساإنصةفةاوفعةلةياللمنطقياالمحمةيا)عنصسامناالهدفااا(.اوقداغنشئاالمنتزهافياعةماا99ا،اولداخلامعا

األراضياالتساثةياللم تمعةتااألصلةياكةريناوهمونغ.اوبةنمةايسمحادرتورالةيلندالعةما2007اللشعوبااألصلةيا
والم تمعةتاالمحلةيابإدارةامواردهةاالطبةعةي،افالايسمحالهةاقةنونةابةلعةشافيامنةطقامحمةي.اوحةثاغنهةامقةدةا

فياارتخدامامنةطقهةاالزراعةياالمألوفيافياالمنتزهافقداغثةراذلكاصساعةاشديداابةناالمسؤولةناوغعضةءاالم تمعاخاللا
غواخساالسنواتا900ا.

ولمعةل ياالتولساتاوالشواغل،اغنشئامشسوعال سيبيالإلدارةاالمشتسكيافيامنتزهاغوبالوانغاالوطنيافياعةما2005،اومنذا
عةما2009،انفذتاعملةياإدارةامشتسكيامفتوحياالعضويي.اوينطوياذلكاعلىاررماالخسائطاولحديداغمةكنامسوحةتا
األراضياالزراعةياللمنةطقاالمتنةزعاعلةهة،اومنةقشةتاحولاالمشكالتاالتيايواجههةاغهلاالقسى،اوالسصداالتعةونيا

لممةررةتاارتخدامااألراضياالفعلةيامناجةنباالشعوبااألصلةي.اورمحاغيضةاللشعوبااألصلةيابحضورااجتمةعةتال ةنا
إدارةاالمنتزهاوحصلوااعلىاالمعلومةتاولماالتشةورامعهمابشأناخططاالعمل.

وقداكةنالنهجااإلدارةاالمشتسكيالأثةساتاإي ةبةياومسئةيابشكلاواضح،امثلاانخفةضاالتولساتابةناالحكومياوالم تمعةت،ا
وزيةدةاحمةيياال ةبةتاومست معةتاالمةةه،اولحسةناغمناربلاالعةشاللشعوبااألصلةياوالم تمعةتاالمحلةي.اوارتنةداا

إلىاالخبساتااإلي ةبةيافياغوبالونغ،اهنةكااهتمةمابةنارلطةتاالمنتزهاالوطنياوالم تمعةتاارتكشةفالورعانهجا
اإلدارةاالمشتسكياإلىامنةطقامحمةياغخسىافيالةيلند.اوقداغحسزالقدمارئةسيافيااانتقةلامناالصساعاإلىاالتعةون،ابمةايعودا

بةلنفعاعلىاكلامناالتنوعاالبةولوجياوالنةس.اوثمياخطوةامهمياغخسىاوهيامساجعياالقوانةناالوطنةياذاتاالصليالدعما
اإلدارةاالتعةونةيااابتكةريياللمنةطقاالمحمةيامناغجلاالتنفةذاالفعةلاللهدفااا.173
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خفض خطر االنقراض

بحلولاعةما2020،امنعاانقساضااألنواعاالمعسوفيا
المهددةابةانقساضاولحسةناوإدامياحةلياحفظهة،ا

واارةمةابةلنسبيالألنواعااألكثسالدهورا.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إنالقلةلالهديدااانقساضاالنةجماعنااألنشطياالبشسييا

يتطلباالخةذاإجساءالمعةل ياالدوافعاالمبةشسةاوغةسا
المبةشسةاللت ةةس.اولذلك،افإنالحقةقاهذااالهدفايعتمدا
كثةسااعلىامعظماغهدافاغيشيااألخسىاللتنوعاالبةولوجي.ا
ومعاذلك،افإناحةاتااانقساضاالوشةكياألنواعامعسوفيا

مهددةايمكنامنعهةافياحةاتاكثةسةابحمةيياالمواقعا
التيالوجدافةهةاهذهااألنواعاالمهددة،اعناطسيقامكةفحيا

التهديداتاالمعةني،اومناخاللاالحفظاخةرجاالموقعا
الطبةعي.

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

منعاانقساضااألنواعاالمعسوفيا
المهددةابةانقساض

2

لحسةناوإدامياحةلياحفظا
1األنواعااألكثسالدهورا
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

تعيط خطوط األدلة املتعددة درجة عالية من الثقة يف أنه 
استنادا إىل مسارنا اجلاري، فإن هذا اهلدف لن يتحقق 

حبلول عام 2020، ألن االجتاه حنو خطر أكرب النقراض 
العديد من املجموعات التصنيفية مل تعاود االخنفاض منذ 

عام 2010. وبالرمغ من قصص النجاح الفردية، فإن متوسط 
خطر االنقراض للطيور والثدييات والربمائيات واملرجانيات 

ال يظهر أي عالمة عىل االخنفاض )انظر الشلك 1-12(. 
ومع ذلك، فقد منعت جهود احلفظ املتفانية انقراض العديد من 
األنواع يف هذه املجموعات، وقد مينع مزيد من العمل بعض 
حاالت االنقراض اليت من شأهنا أن حتدث بدون ذلك حبلول 

عام 174.2020

وقد تباطأ معدل الزيادة يف حاالت االنقراض املالحظة 
للطيور والثدييات عىل ما يبدو عىل مدى امخلسني عاما 
األخرية، بالرمغ من التأخريات يف وقت اإلبالغ قد تؤدي 

إىل تقليل أمهية حاالت االنقراض األخرية. وبالنسبة 
لبعض املجموعات، مثل أمساك املياه العذبة، فإن عدد 

حاالت االنقراض املالحظة قد اسمتر بال هوادة خالل القرن 
املايض.175

وتوقعات خطر انقراض األنواع عىل األجل القصري نتيجة 
لفقدان املوائل املتوقع، تنبئ معوما بوضع أسوأ. غري أنه يف 

إطار بعض السيناريوهات اليت تكون فهيا املوائل الطبيعية 
محمية ومستعادة، ويمت فهيا خفض انبعاثات غازات الدفيئة، 

ميكن خفض حاالت االنقراض بدرجة كبرية عىل األجل 
الطويل عىل الصعيد العاملي واحمليل.176

وهناك اجتاه إجيايب يرتبط هبذا اهلدف وهو أن نسبة 
مزتايدة من املواقع احلرجة لبقاء األنواع املهددة قد أضيفت 

إىل داخل املناطق احملمية، بالرمغ من أن 75 يف املائة 
من هذه املواقع ما تزال ممشولة بشلك غري مالمئ باملناطق 

احملمية )انظر الشلكني 12-1 دال وهاء(.

ويشري حوايل ثليث التقارير الوطنية اليت مت تقيميها لغرض 
الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج 

إىل إحراز بعض التقدم حنو بلوغ هذا اهلدف. وتتضمن 
اإلجراءات اليت مت اإلبالغ عهنا ختفيض الهتديد من الصيد 

وبراجم الرتبية ألنواع معينة  غري املرشوع )جنوب أفريقيا( 
)اليابان( وتوفري حالة امحلاية لبعض األنواع )منغوليا 

وإعداد القوامئ امحلراء لألنواع )املغرب(.177 ونيبال( 

اإلطار 12-2: منع انقراض النسور في جنوب آسيا

كةنتاالنسوراموجودةابأعدادالتساوحابةنامةايزيداعلىاعشساتاالماليةناعبساالهنداوبةكستةناوبولةناونةبةلاوبن الديش؛اوهيا
اآلناعلىاحةفيااانقساض.اومنذاغعواما990ا،اشهدتاغعداداالنسوراواحدةامناغكثساغحوالااانخفةضاشدةاألنواعابسييافيا
لةريخااإلنسةن.افعبساشبهاالقةرةاالهنديي،افإناغعداداغنواعاالنسوراالتياكةنتاشةئعيامناقبلا–االنسساالشسقياغبةضاالظهسا
)bengalensisاGyps(،اوالنسساطويلاالمنقةرا)indicusاGyps(،اوالنسساقصةساالمنقةرا)tenuirostrisاGyps(ا–اشهدتا
انخفةضةاحةدا.اوغجسيتادرارةتامكثفيان حتافيالحديداربباهذاااانخفةضابأنهاديكلوفةنةكا)Diclofenac(،اوهواعقةرا
مضةدالاللتهةبايستخدماعةميالعالجاالمةشةياالمحلةياورمةتهاعةلةيابةلنسبياللنسور،اممةاغحدثاالوفةةانتة ياللفشلا
الكلوي.اوارت ةبيالألزمي،ااعتمدتاالحكومياالهنديياعقةراابديالاإلنقةذاالنسور،اوهواعقةرامةلوكسةكةما)Meloxicam(،ا
ووضعتاغمساالوجةهةةاللتخليالدري ةةاعناعقةراديكلوفةنةكاخاللافتسةازمنةيامحددةا–البدغابمنعاارتخداماهذااالعقةرافيا
الطباالبةطسيافياعةما2006.اوبةلسغمامناذلك،اهنةكاغدليامتزايدةاعلىاغناعقةراديكلوفةنةكامةازالامتةحةاومستخدمةا

ألغساضاالطباالبةطسي،اممةاغدىاإلىاارتمساراوفةةاالنسوراوالخسةئسافياخدمةتاالنظمااإليكولوجةياالقةميافيا
المنطقي.80ا
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حاالت انقراض الثدييات والطيور

مؤشر الكوكب الحي

)IBA( تغطية المناطق المحمية في مواقع المناطق المهمة للطيور والتنوع البيولوجي

مؤشر القائمة الحمراء للطيور والثدييات والمرجان والبرمائيات )الكلي(

)AZE( تغطية المناطق المحمية في مواقع التحالف من أجل المنع المطلق لالنقراض

األموال الموجهة نحو حماية األنواع
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الشكلا2ا-ا.ااال ةهةتااألخةسةافيالدابةسارئةسةيالالنقساض،اوخطسااانقساضاوحةلياحفظااألنواع،امعاارتقساءاتاحتىاعةما2020امعاافتساضاثبةتاالعملةةتا
االمؤشساالكلياللقةئمياالحمساءاالخةصيابةلطةوراوالثديةةتاوالبسمةئةةتا ب امعدلااانقساضاالمالحظاللطةوراوالثديةةت،ايظهساال ةهةامسلفعة؛78اا ألف األرةرةي:ا
ال طةياالمنةطقا دال امؤشساالكوكباالحي،امعاانخفةضاكبةسايعكسالدهوراغعدادااألنواع؛ا ج والمسجةنا–اانخفةضاكبةسايشةساإلىاحسكيامستمسةانحوااانقساض؛ا
االمنةطقا هاء المحمةيافياالمواقعاالتيايمكناغنالمنعاالحمةييافةهةاانقساضااألنواعاالمهددةاالمعسوفي:االتحةلاامناغجلاالمنعاالمطلقالالنقساضا)aZES(اوا

المهمياللطةوراوالتنوعاالبةولوجيا)IBaS(،امعازيةدةاكبةسةالوحيابإحسازالقدمانحوامنعاحةاتااانقساضاالمستقبلةي،ابةلسغمامناغنا75افياالمةئيامناهذها
ااألموالالحمةييااألنواعالظهساعدماحدوثال ةساكبةسافيااال ةهااألرةريابةنا واو المواقعااالزالاغةسامشموليافياالمنةطقاالمحمةياعلىانحوامالئم؛79ااو

السنواتا0ا20او2020.اولمثلاالخطوطاالداكنياالنموذجاالمنةرباللفتساتامعاالبةةنةتاواارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطاالبةةنةت،اويبةناالشسيطاالمظللا
حدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئي.

ألف

دالج

واوهاء

ب
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 12، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

واحلد من خطر انقراض األنواع يعمتد بصورة حيوية عىل 
اختاذ إجراءات تتعلق مبارشة بتحقيق عدة أهداف أخرى، 

املبينة بني قوسني:

حتديد األنواع وترتيب أولويهتا ألنشطة احلفظ استنادا  •
إىل تقيميات حالة حفظ األنواع )اهلدف 19(

سد الفجوات يف تقيميات حالة حفظ األنواع الراهنة  •
الوطنية واإلقلميية والعاملية )اهلدف 19(

إعداد وتنفيذ خطط العمل بشأن األنواع، تتضمن  •
إجراءات حمددة للحفظ هتدف مبارشة إىل أنواع معينة 

مهددة، ومثال ذلك من خالل القيود عىل التجارة، والرتبية 

من خالل إعداد  • يف احملبس وإعادة اإلدخال، السميا: 
املزيد من نظم املناطق احملمية اليت تدار عىل حنو جيد 

واألكرث متثيال، وحتديد أولويات املواقع ذات األمهية اخلاصة 
للتنوع البيولويج، خاصة تلك املواقع اليت حتتوي عىل أعداد 

فريدة من األنواع املهددة )اهلدف 11(

احلد من فقدان املوائل وتدهورها وتفتهتا )اهلدف 5(،  •
واالستعادة النشطة لملوائل املتدهورة )اهلدف 15(

الهنوض مبامرسات الصيد اليت ترايع أثر مصايد  •
األمساك عىل النظم اإليكولوجية البحرية واألنواع غري 

املسهتدفة )اهلدف 6(

مراقبة أو القضاء عىل األنواع الغريبة الغازية ومسببات  •
األمراض )اهلدف 9(، السميا تلك احلامسة لتجنب انقراض 
األنواع عىل اجلزر، وتلك اليت هلا نطاقات عاملية صغرية

احلد من الضغوط عىل املوائل من خالل املامرسات  •
املستدامة الستخدام األرايض )اهلدف 7(

التأكد من عدم اخضاع أي أنواع لالستغالل غري  •
املستدام للتجارة احمللية أو الدولية، مبا يف ذلك من خالل 
اختاذ اإلجراءات املتفق علهيا يف اتفاقية االجتار الدويل 

باألنواع املهددة باالنقراض )CITES(، مع اختاذ تدابري 
ملنع وردع القتل غري القانوين والتجارة غري القانونية، وتقليل 

الطلب عىل املنتجات املسمتدة من هذه األفعال )اهلدف 4(



ال ةييااارتسالة ةياجةم 90

الهدفا13

صون التنوع الجيني

بحلولاعةما2020،االحفةظاعلىاالتنوعاال ةنيا
للنبةلةتاالمزروعياوحةوانةتاالمزارعاوالحةوانةتا
األلةفياوالتنوعاال ةنيالألقةرباالبسيي،ابمةافيا
ذلكااألنواعااألخسىاذاتاالقةمياااجتمةعةيا

وااقتصةدييافضالاعناالقةمياالثقةفةي،اووضعا
ولنفةذاارتسالة ةةتالتقلةلاالتآكلاال ةنياوصونا

لنوعهةاال ةني.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
يعسضاالتنوعاال ةنياخةةراتالزيةدةامسونياالنظماالزراعةي،ا

والتكةاامعاالظسوفاالمت ةسة،ابمةافياذلكااآلثةرا
المتصةعدةالت ةساالمنةخ.اويعتبساالتنوعاال ةنياغيضةامكونةا

مهمةاللتساثاالثقةفي.اويتطلبااإلبقةءاعلىاهذااالتنوعا
حفظاالكثةسامناغصنةفاالنبةلةتاالمزروعياورالاتا

المةشةياالمدجني،االتيايسبةهةاالمزارعوناعلىامدىاآافا
مناالسنةن،اواألقةرباالبسيياللمحةصةلاالتياقدالكونا
صفةلهةاغرةرةيالتسبةياالنبةلةتامستقبالاولشكلابذلكا

غرةرةالألمناال ذائي.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

الحفةظاعلىاالتنوعاال ةنيا
للنبةلةتاالمزروعي

3

الحفةظاعلىاالتنوعا
ال ةنيالحةوانةتاالمزارعا

والحةوانةتااأللةفي
3

الحفةظاعلىاالتنوعا
ال ةنيالألقةرباالبسيي

2

الحفةظاعلىاالتنوعاال ةنيا
لألنواعااألخسىاذاتاالقةميا

ااجتمةعةياوااقتصةديي

بةةنةتاغةساكةفةيا
لتقةةماهذااالمكون

وضعاولنفةذاارتسالة ةةتا
لتقلةلاالتآكلاال ةنيا
وصونالنوعهةاال ةني.

3
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غير معرضة 
للخطر

معرض†للخطر انقرضت غير معروفة

وباء

ألف

اعددارالاتاالحةوانةتااألرضةيافياالعةلماالتياغبل تا ألف الشكلا13-ا.ا
االنسبياالمئوييا ب إلىامنظميااألغذيياوالزراعياعناطسيقاحةلياالمخةطس،87اا
للسالاتاالمصّنفياعلىاغنهةافياحةلياخطس،ابمةافياذلكااارتقساءاتاحىا
عةما2020امعاافتساضاثبةتاالعملةةتااألرةرةي.اولمثلاالخطوطاالداكنيا
النموذجاالمنةرباللفتسةامعاالبةةنةتاواارتقساءات،اولمثلاالنقطانقةطا

البةةنةت،اولبةناالشسائطاالمظللياحدوداالثقيابنسبيا95افياالمةئي.

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

املجموعات خارج املوقع الطبييع من املوارد اجلينية تواصل 
التحسن، خصوصا للنباتات، وهناك أنشطة مزتايدة حلفظ 

املوارد اجلينية يف بيئة إنتاجها.181 وتتضمن املبادرات 
الرئيسية للحفظ خارج املوقع الطبييع القبو الدويل للبذور 

يف سفالبارد، الذي خزن يف عام 2014 ما يزيد عىل 
000 824 عينة للبذور ملا يزيد عىل 700 4 نوعا، والرشاكة 

املعنية مبرصف األلفية للبذور اليت ختزن حاليا ما يقرب من 
مليارين من عينات البذور ملا يزيد عىل 000 33 نوعا.

ويقدم حوايل ثليث التقارير الوطنية اخلامسة اليت خضعت 
للتقيمي لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية 

للتنوع البيولويج معلومات تويح بأن بعض التقدم يتحقق 
حنو بلوع هذا اهلدف. وركزت اإلجراءات الوطنية املوثقة يف 

هذه التقارير املقدمة إىل اتفاقية التنوع البيولويج، ركزت 
أساسا عىل حفظ التنوع اجليين للنباتات املزروعة، مع 

عدد قليل من التقارير يقدم معلومات عن تدابري حفظ التنوع 
اجليين لملاشية أو األقارب الربية لملحاصيل. ومن أمثلة 
اإلجراءات الوطنية هناك البنك الوطين الصيين للبالزما 

اجلرثومية لملحاصيل، الذي حيتوي عىل 000 423 من 
حاالت احلصول عىل األنواع، وبنك البالزما اجلرثومية للجنوب 

الغريب لألنواع الربية الذي حيتوي عىل 000 108 من حاالت 
احلصول من 800 12 من األنواع الربية.182

وهناك عدد كبري من التنوع اجليين لملحاصيل الذي يسمتر 
صيانته يف املزارع، يف شلك أصناف احملاصيل التقليدية. 

غري أنه يوجد حاليا دمع حمدود لضامن حفظ األصناف 
احمللية لملحاصيل عىل املدى الطويل يف مواجهة التغيريات 

يف املامرسات الزراعية وأفضليات السوق اليت متيل، 
بصورة عامة، إىل الهنوض باملجموع اجليين الضيق. وتواجه 

األقارب الربية ألنواع احملاصيل املدجنة هتديدا مزتايدا 
نتيجة لفقدان املوائل والتفتت وتغري املناخ، وقليل من املناطق 
احملمية أو خطط اإلدارة تتصدى هلذه الهتديدات.183 وتآلك 
احملاصيل التقليدية وأقارهبا الربية هو األكرب يف احلبوب، 

ويلهيا اخلرضوات، والفواكه واملكرسات والبقول.184

ويتآلك التنوع اجليين لملاشية املدجنة، إذ أن سدس 
السالالت اليت جرى تقيميها تواجه خطر االنقراض.185 

واستنادا إىل االجتاهات األخرية ومع االفرتاض باسمترار 

الضغوط احلالية، مفن املتوقع هلذه النسبة أن تزداد بشلك 
أكرب حبلول عام 2020 )انظر الشلك 1-13(.

وتقدم خطط العمل العاملية لملوارد الوراثية النباتية واحليوانية 
أطرا إلعداد االسرتاتيجيات  ملنمظة األغذية والزراعة )الفاو( 

وخطط العمل الوطنية والدولية لتقليل التآلك الورايث 
واهلشاشة وصيانة التنوع الورايث.186 غري أن جهود احلفظ 

احلالية هبا جفوات مهمة.

ب
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 13، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

الهنوض بسياسات عامة وحوافز للحفاظ عىل األصناف  •
احمللية لملحاصيل والسالالت األصلية يف نظم اإلنتاج 

)األهداف 2 و3 و7(، مبا يف ذلك من خالل زيادة التعاون 
مع، واالعرتاف بدور املجمتعات األصلية واحمللية واملزارعني 

يف احلفاظ عىل التنوع اجليين يف املوقع الطبييع )انظر 
اإلطار 1-13(

تعزيز استخدام وصيانة التنوع اجليين يف براجم تربية  •
النباتات واحليوانات، وزيادة التوعية بأمهية التنوع اجليين 

ومسامهته يف األمن الغذايئ )اهلدفان 1 و7(

إدماج حفظ األقارب الربية لملحاصيل املدجنة واملاشية  •
املدجنة يف خطط إدارة املناطق احملمية، مع إجراء 

املسوحات ملوقع األقارب الربية، وإدراج هذه املعلومات 
يف اخلطط لتوسيع أو إنشاء شباكت املناطق احملمية 

)اهلدف 11(

اإلبقاء عىل الدمع للحفظ الوطين والدويل خارج املوقع  •
الطبييع، مثل بنوك اجلينات للنباتات واملوارد الوراثية 

للحيوانات مبا يف ذلك احلفظ يف األنابيب يف املختربات.

اإلطار 13-1: صيانة التنوع التقليدي للمحاصيل في المزارع األسرية

فياإحدىاالدرارةت،اجمعتامعةاالبةةنةتامنا27امناغنواعاالمحةصةلامناخمساقةراتالتقسيسااال ةهةتاالشةمليافيا
لنوعاغصنةفاالمحةصةلافياالمزارع.اوغظهستاقةةرةتاالثساءاوالتسةوياوالتبةيناغناقدرااكبةساامناالتنوعاال ةنياللمحةصةل،ا

لستمساصةةنتهافياالمزارع،افياشكلاغصنةفاالمحةصةلاالتقلةديي.اواقتسحاالبحثاغنهافيابعضاالحةات،ايمكناالحفةظا
علىاالتنوعاكشكلامناالتأمةنالمواجهياالت ةساتاالبةئةيامستقبال،اغواااحتةةجةتاااجتمةعةياوااقتصةديي.اوفياحةاتا
غخسى،اكةناالمزارعونايختةرونااألصنةفاعلىامةايبدوالخدميااحتةةجةتاوغغساضاجةرييامتنوعي.اوهذاايسكزاعلىاغهمةياعددا

كبةسامناالمزارعاالص ةسةاالتيالعتمداارتسالة ةةتامتنوعيابخصوصاغصنةفاالمحةصةل،اكقوةارئةسةيالحةفظاعلىاالتنوعا
ال ةنياللمحةصةلافياالمزارع.88ا
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لعزيزاالمنةفعالل مةعامناالتنوعاالبةولوجيا
وخدمةتاالنظمااإليكولوجةي

الهدف 

الغاية االستراتيجية دال



التنوعاالبةولوجياهواغرةساللخدمةتاالتيالقدمهةاالنظمااإليكولوجةياالحةويياللبشسيي،امثلالوريداال ذاء،اإنا
والمةةهاالنظةفي،اوإزالياالنفةيةتاوالتخفةاامناآثةراالظواهساالمنةخةياالشديدة.اولعتسفاالخطيااارتسالة ةيا

للتنوعاالبةولوجيابضسورةالوافسااهتمةماخةصالحفظاوارتعةدةاالنظمااإليكولوجةياذاتااألهمةياالخةصيالسفةها
اإلنسةن،اوذلكانتة ياللمنةفعاالتيالقدمهةاللنةس.اوارتمسارالدهوراالكثةسامناالنظمااإليكولوجةياالتيالقدماخدمةتا
متعددة،اارةمةاللفقساءاوالضعفةء،ايقتسحاالحةجياإلىاإجساءاتاإضةفةياكبةسةالتحقةقاهذهاال ةيي.اومنانةحةياغخسى،ا

فإناخطواتامهمياالخذتاغوالقسراالخةذهةاارتعةدةاالنظمااإليكولوجةياالمتدهورة،اوبسولوكولانةغويةاالذيايهدفاإلىا
المزيدامناالتقةرماالمنصااللمنةفعاالنةشئياعناارتخداماالموارداال ةنةي،ارةدخلاحةزاالنفةذافيا2ااغكتوبس/لشسينا

األولا4ا20.

الغاية االستراتيجية دال



ال ةييااارتسالة ةيادال 96

الهدفا4ا

خدمات النظم اإليكولوجية

بحلولاعةما2020،اارتعةدةاوصوناالنظما
اإليكولوجةياالتيالوفساخدمةتاغرةرةي،ابمةا
فياذلكاالخدمةتاالمسلبطيابةلمةةه،اولسهما
فياالصحياوربلاالعةشاوالسفةه،امعامساعةةا

احتةةجةتاالنسةءاوالم تمعةتااألصلةياوالمحلةيا
والفقساءاوالضعفةء.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناجمةعاالنظمااإليكولوجةيااألرضةياوالنظما

اإليكولوجةياللمةةهاالعذبياوالنظمااإليكولوجةياالبحسييا
لقدماخدمةتامتعددةامناالنظمااإليكولوجةي.اغةساغنا

بعضاالنظمااإليكولوجةياهيامهميابوجهاخةصاإذاغنهةا
لقدماالخدمةتاالتيالسهمامبةشسةافياصحيااإلنسةنا
ورفةههابتوفةساالخدمةتاوالسلعاللوفةءابةاحتةةجةتا

الةومةياالطبةعةياوالمةديياوالثقةفةياوالسوحةي.اويوجها
هذااالهدفاااهتمةمانحواالحةجياإلىارةةرةتاللتسكةزا

خصوصةاعلىاارتعةدةاهذهاالنظمااإليكولوجةياوصونهة،ا
فةسبطابذلكاحفظاالتنوعاالبةولوجيامعااألهدافا
المتصليابةلتنمةياالمستدامياواحتةةجةتاالفقساء،ا

والنسةءاوالم تمعةتااألصلةياوالمحلةي.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

ارتعةدةاوصوناالنظما
اإليكولوجةياالتيالوفساخدمةتا

غرةرةي،ابمةافياذلكاالخدمةتا
المسلبطيابةلمةةه،اولسهمافيا
الصحياوربلاالعةشاوالسفةه

2

...امعامساعةةااحتةةجةتا
النسةءاوالم تمعةتااألصلةيا
1والمحلةياوالفقساءاوالضعفةء.
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اإلطار 14-1. قياس مؤشر صحة المحيطات 

يستخدمامؤشساصحياالمحةطةتاحةفظيالتكونامنا
عشسةاغهدافاعةميا)فسصاالصةداالحسفي،اوالتنوعا
البةولوجي،اوحمةيياالسواحل،اومخزوناالكسبون،ا
والمةةهاالنظةفي،اولوفةساال ذاء،اوربلاالعةشا
وااقتصةداتاالسةحلةي،اوالمنت ةتاالطبةعةي،ا

واإلحسةسابةألمةكناوالسةةحياواارت مةم(القةةسا
الحةلياالشةملياللنظمااإليكولوجةياالبحسييافيا

المنةطقاااقتصةديياالخةلصي.193اويتمالقةةماكلا
هدفامناهذهااألهدافابةلنظسافياحةلتهاوال ةهةلها

الساهني،اوالض وطاعلةهةاوعلىامسونتهة.اثمايتمالحديدا
المؤشساالشةملابعداذلكابإي ةدامتورطاهذهااألرقةما
المختلفي،امعاإعطةءانفساالوزنالكلامنهة.اوفياعةما
2013،ابلغارقماالمؤشساللمحةطةتاداخلاالمنةطقا
ااقتصةديياالخةلصيا65امنا00ا،اممةايقدمامعةةراا
مهمةاويشةساإلىام ةلاكبةساللتحسناعبسااألهداف.ا

ولختلااغرقةماالمؤشساكثةسااحسباالبلد،اإذالتساوحابةنا
ا4او94.

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

إن املوائل املهمة خلدمات النظم اإليكولوجية، مثل األرايض 
الرطبة والغابات، يسمتر فقداهنا وتدهورها. وقد أكدت 

التقيميات دون العاملية األخرية االجتاه العاملي يف تدهور 
اخلدمات اليت تقدمها النظم اإليكولوجية إىل الناس. فعىل 
سبيل املثال، خلص التقيمي الوطين للنظم اإليكولوجية يف 
اململكة املتحدة يف عام 2011 إىل أن حوايل 30 يف املائة 

من خدمات النظم اإليكولوجية آخذ يف التدهور، وذلك 
أساسا بسبب التدهور يف مدى وحالة املوائل اليت تقدم 

هذه اخلدمات. غري أن هذه التقيميات قد حددت أيضا 
السيناريوهات اليت ميكن خلدمات النظم اإليكولوجية أن 

تتحسن عىل األجل األطول.189

وحالة النظم اإليكولوجية البحرية اليت تقاس مبؤرش حصة 
احمليطات، تقل كثريا عن إماكنياهتا يف توفري االحتياجات 

البرشية من خالل مجموعة واسعة من اخلدمات، مبا يف ذلك 
توفري الغذاء، والرتفيه وامحلاية الساحلية وخزن ثاين أكسيد 

الكربون )انظر اإلطار 14-1(.190 ويقدم تدهور اجلليد البحري 
يف احمليط المشايل، املرتبط بتغري املناخ، حتديات خاصة 

لملجمتعات احمللية واألصلية يف المشال )انظر اإلطار 
.)2-14

ويتخذ عدد من البلدان إجراءات لصون النظم اإليكولوجية 
اليت تقدم اخلدمات الرضورية مثل توفري املياه لساكن 

املناطق احلرضية )انظر اإلطار 14-3(. غري أن القليل مهنا 
قد وضع أهدافا وطنية تعاجل رصاحة هذا اهلدف العاملي. 

وحويل ثليث التقارير الوطنية األخرية اليت مت تقيميها لغرض 
الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج 

حيتوي عىل معلومات تشري إىل حتقيق بعض التقدم حنو 
بلوغ هذا اهلدف. وتتضمن أنواع اإلجراءات املتخذة إعداد 
خطط إدارية للنظم اإليكولوجية، وصون مستجمعات املياه 
احليوية أو إعداد خطط إلدارهتا. واكن هناك اهمتام قليل 

يف التقارير الوطنية باحتياجات النساء واملجمتعات احمللية 
واألصلية، والفقراء والضعفاء.191

وبصفة عامة، تشري األدلة املتاحة إىل وجود عالمة ضئيلة 
عىل التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف حبلول التارخي الهنايئ 
وهو عام 2020، ويف حالة اخلدمات ذات األمهية اخلاصة 

لملجمتعات احمللية واألصلية، والنساء والفقراء والضعفاء، 
فإن االجتاهات تبدو أهنا تتحرك يف االجتاه اخلاطئ.

الشكلا4ا-ا.اقةةسامؤشساصحياالمحةطةتا)الدائسةاالداخلةي(اواألرقةما
الفسدييالألهدافا)المسةحةتاالملوني(اللمتورطاالعةلمياالمسجحا

بةلمسةحيال مةعاالبلدان.193
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 14، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

حتديد، عىل املستوى الوطين، ومع إرشاك أحصاب  •
املصلحة املعنيني، تلك النظم اإليكولوجية ذات األمهية 

اخلاصة يف تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية، مع اهمتام 
خاص للنظم اإليكولوجية اليت تعمتد علهيا مبارشة 

املجموعات الضعيفة لصحهتا، وتغذيهتا ورفاهها العام وسبل 
عيهشا، فضال عن النظم اإليكولوجية اليت تساعد عىل احلد 

من خماطر الكوارث، باستخدام، عند االقتضاء، التقيمي 
املتاكمل و/أو مهنجيات التقيمي التشاريك )اهلدف 19(

حتسني رصد حالة النظم اإليكولوجية ذات األمهية  •
اخلاصة واخلدمات الضوروية اليت تقدمها لتيسري اإلجراءات 

املسهتدفة )اهلدف 19(

إزالة اإلعانات الضارة واألشاكل األخرى للدمع العام  •
للبنية التحتية اليت تدمر أو تفتت أو تدهور النظم اإليكولوجية 

)اهلدفان 2 و3(

احلد من الضغوط عىل، وعند الرضورة، تعزيز محاية  •
واستعادة تلك النظم اإليكولوجية اليت تقدم خدمات رضورية 

)مثال، األرايض الرطبة، والشعاب املرجانية، واألهنار 

مضن مناطق  والغابات واملناطق اجلبلية »كأبراج مياه« 
)األهداف 5 و6 و7 و8 و9 و10 و15( أخرى( 

االستمثار يف املعارف التقليدية وحتقيق االستخدام  •
األفضل هلا، عن النظم اإليكولوجية، والعمليات 

واالستخدامات لدى املجمتعات األصلية واحمللية، والهنوض 
باالستخدام املألوف املستدام )اهلدف 18(

اإلطار 14-2. تدهور موائل الجليد البحري في المحيط الشمالي وأثره على خدمات النظم اإليكولوجية

يؤثسااختفةءاال لةداالبحسيافيالبنةتابنةءاالحةةةافياالمحةطاالشمةليامعال ةةساتاعلىاشبكةتااألغذييابأكملهة.اولؤثساهذها
الت ةةساتافياكلاشيء،امناالطحةلباالتيالعتمداعلىاال لةداإلىاالطةور،اواألرمةك،اوالثديةةتاالبحسيي،اوالم تمعةتا

البشسيياالتيالعتمداعلىاال لةداالبحسياللسفساوال ذاء،اوالفسصاااقتصةديياواألنشطياالثقةفةي.

ولهذهاالت ةساتافياالبةئةتاوفياالحةةةاالبسيياآثةراعلىااألمناال ذائيالشعوباالشمةل،اوعلىاإدارةاالحةةةاالبسيياوالموائل.ا
ويحدثاالتكةاابةلفعل،امعالأقلمابعضاالشعوبااألصلةيامعاموارماالصةداالمختلفي.اولكناالمعسافاعناهذهاالبةئةتا
ومدىاااعتمةداعلةهة،اوهياالبةئةتاالتيايعةشافةهةاالشعوبااألصلةياوالمحلةيالخضعااختبةراطبةعياالت ةساتاالسسيعيا

ال ةريي.

ويسلبطاصوناموائلاال لةداالبحسياومةايسلبطابهةامنالنوعابةولوجيابت ةساالمنةخ.اوثمياحةجيامتزايدةاإلىاالتعةوناالدوليا
لمعةل ياكةمليالتحديةتاالحفظاالتيالواجهاالتنوعاالبةولوجيافياالقطباالشمةلي.94ا
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اإلطار 14-3. استعادة األنهار لحماية إمدادات المياه الحضرية في جنوب أفريقيا

لواجهاديسبةن،اغكبساثةنيامدينيافياجنوباغفسيقةةالحديةتارئةسةيالتعلقابأمناالمةةه.اولأليامةةهاديسبةناغرةرةامنا
مست معامةةهامةن ةنيااألكبسا)uMngeni(،احةثالختلطاالصنةعياوالزراعياالمكةفيامعالحديةتامثلافشلامعةل يا
نفةيةتاالمةةه،اواألنواعاال ةزيياالتيالفتقساإلىاالمةةه،الؤثسافياكمةياونوعةياالمةةهاالممتدةاإلىاديسبةن.اوقدابةدرتا
إلىاإنشةءاشساكيالتعزيزاالتعةوناوالتنسةقااألفضلاارتثمةراتاالبنةياالتحتةيااإليكولوجةياإدارةابلديياeThekwiniا

للمةةهاوالمسافقاالصحةي،امعاالمكتبااإلقلةمياKZNاإلدارةاشؤوناالمةةه،اومةةهاUmgeni،اوبلديياجهيا
uMgungundlovu،اوبلديياMsunduziاالمحلةياومعهداالتنوعاالبةولوجياالوطنيال نوباغفسيقةةا)SaNBI(،اوذلكا
بهدفالحسةنااألمناالمةئيافيامست معامةةهامةن ةنيااألكبسا)uMngeni(.اولتكوناشساكياالبنةياالتحتةيااإليكولوجةيا

uMngeni،االتياغطلقتافياعةما2013،امنا36امنظمياحكومةياومنظمةتام تمعةي،اوقعا7اامنهةامذكسةا
لفةهم.اوفيانفسايوماالتوقةعاعلىامذكسةاالتفةهم،الماإطالقاثالثيامشسوعةتال سيبةيابشأناارتعةدةاالبنةياالتحتةيا

اإليكولوجةيا)مشسوعاإعةدةالأهةلانهسابةلمةت،اومشسوعاإعةدةالأهةلابةيناربسويت،اومشسوعاإنقةذاردامةدمةر(.اولسةعدا
الدروساالمستفةدةامناشساكياالبنةياالتحتةيااإليكولوجةيافياuMngeniاعلىاإعالمااارتثمةرافياصوناوارتعةدةا

البنةياالتحتةيااإليكولوجةيافياغجزاءاغخسىامناجنوباغفسيقةة،امناخاللاالشساكةتاعلىامستوىاالمنةظساالطبةعةي.95ا
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الهدفا5ا

استعادة النظم اإليكولوجية ومرونتها

بحلولاعةما2020،اإلمةمالعزيزاقدرةاالنظما
اإليكولوجةياعلىاالتحملاومسةهمياالتنوعا

البةولوجيافيامخزوناالكسبون،امناخاللاالحفظا
واارتعةدة،ابمةافياذلكاارتعةدةا5اافياالمةئيا

علىااألقلامناالنظمااإليكولوجةياالمتدهورة،ا
ممةايسهمابةلتةليافياالتخفةاامنال ةساالمنةخا

والتكةاامعهاومكةفحياالتصحس.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناعكسافقداناالموائل،اولفتتهةاولدهورهة،امنا

خاللاارتعةدةاالنظمااإليكولوجةي،ايمثلافسصياكبةسةا
ارتعةدةاالتنوعاالبةولوجياوح زاالكسبون.اويمكنا

للمنةظساالطبةعةياالمستعةدةاوالمنةظساالطبةعةياالبحسييا
غنالحسناالمسوني،ابمةافياذلكاقدرةاالنظمااإليكولوجةيا
والم تمعةتاعلىاالتكةا،اممةايسةهمافياالتكةاامعا
ل ةساالمنةخاولولةداخدمةتاالنظمااإليكولوجةياومةايسلبطا

بهةامنامنةفعاللنةس،اارةمةاالم تمعةتااألصلةيا
والمحلةياوفقساءاالسيا.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

إلمةمالعزيزاقدرةاالنظما
اإليكولوجةياعلىاالتحملا

ومسةهمياالتنوعاالبةولوجيا
فيامخزوناالكسبون،امنا
خاللاالحفظاواارتعةدة

2

ارتعةدةا5اافياالمةئياعلىا
األقلامناالنظمااإليكولوجةيا
المتدهورة،اممةايسهمابةلتةليا
فياالتخفةاامنال ةساالمنةخا

3والتكةاامعهاومكةفحياالتصحس.
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

إن عمل وممارسة استعادة النظم اإليكولوجية قد تقدما 
بشلك هام يف العقود األخرية، مع تقدمي نطاق من األدوات 

واألساليب تزيد بشلك كبري من احمتاالت النجاح، مثال 
يف اختيار البذور للزراعة، ومراقبة الريع، وإدارة املياه، 

واحلرائق واألنواع الغازية.196

وجتري االستعادة حاليا لبعض النظم اإليكولوجية املستنفدة 
أو املتدهورة، وخصوصا األرايض الرطبة والغابات، عىل 

مستوى مطوح جدا يف بعض األحيان، مكا يف الصني 
)انظر اإلطار 15-1(.197 والكثري من البلدان واملنمظات 

والرشاكت قد تعهدت باستعادة مناطق كبرية )انظر الشلك 
15-1(.198 والتخيل عن األرايض الزراعية يف بعض املناطق، 

مبا يف ذلك أوروبا، وأمرياك المشالية وآسيا الرشقية، ميكن 
»االستعادة السلبية« عىل نطاق كبري )انظر اإلطار 2-15(.

ووضع عدد من البلدان أهدافا تتعلق باستعادة النظم 
اإليكولوجية. مفثال حددت بلجياك، وبيالروس، والربازيل، 
ودومينياك، واليابان، ومالطا، واململكة املتحدة لربيطانيا 

العمظى وأيرلندا المشالية واالحتاد األورويب، حددت أهدافا 
الستعادة 15 يف املائة عىل األقل من األرايض املتدهورة، 
بيمنا لدى أسرتاليا هدف الستعادة 100 000 هكتار حبلول 

عام 2015، أما العراق فلدهيا هدف الستعادة 100 000 
هكتار حبلول عام 2020، وناميبيا هتدف إىل استعادة 15 يف 

املائة من املناطق ذات األولوية حبلول عام 199.2022 وحوايل 
ثالثة أرباع التقارير الوطنية اليت جرى تقيميها للطبعة 

الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج يشري 
إىل إحراز بعض التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف.200

واملبادرات املجمعة اجلارية أو املقرره ميكن أن تضعنا 
عىل الطريق الصحيح الستعادة 15 يف املائة من النظم 

اإليكولوجية املتدهورة، ولكن من الصعب التقيمي وال ميكننا 
أن نكون عىل ثقة بأن هذا اجلزء من اهلدف سيمت حتقيقه 
حبلول عام 2020 استنادا إىل مسارنا احلايل. وعىل الرمغ 

من اجلهود املبذولة لالستعادة واحلفظ، ما زالت هناك خسارة 
صافية يف الغابات، ويه خمزون عاملي رئييس للكربون، مما 

يويح بعدم إحراز تقدم شامل يف هذا العنرص من اهلدف.
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اإلطار 15-1. استعادة النظم اإليكولوجية في الصين

يعزىاالتصحساوالعواصااالسملةياوالفةضةنةتافياالصةناإلىالدهورااألراضياالهةئلاوالتصحسافياالبالد،ابمةافياذلكا
األجزاءاالعلةةامناغكبسانهسينافياالصةن،انهسايةن تسياوالنهسااألصفس.202اوبدغتامشةريعال سيبةيافياعةما999ا،اوجسىا
لمديدهةابعداذلك،ابمةافةهةابسنةمجاحفظاموارداال ةبةتاالطبةعةي،اوارتعةدةااألراضياالزراعةيافيابسنةمجاال ةبةت.اوقدا

ارتثمسامةايزيداعلىا80املةةرادواراغمسيكيافياثالثيامشةريعابةئةيارئةسةي.اوفسضاالحظساعلىاقطعااألخشةبافيامعظما
ال ةبةتاالطبةعةي،اوينب يابنةءاالمصةطبافيااألراضياالزراعةيافيامنةطقاالمنحدراتاالتيالمةلاغكثسامنا25ادرجياغوا

ارتعةدلهةامعانبةلةتالحميامناالتآكل.203اولتعويضاخسةرةااألراضياالزراعةي،ايتلقىاالمزارعونادعومةاوحبوب.اويحتفظونا
غيضةاب مةعااألربةحاالنةشئياعناال ةبةتاوالمساعياالمستعةدة.204اومنذاعةمااا20،الحسنتاالظسوفااإليكولوجةيالمنةطقا
المشسوعةتاالسئةسةي.افقدازادتاموارداال ةبةتاعبساالبالدابشكلامستمسامعاإعةدةالش ةسا000ا482اكةلومتسامسبع،اوزادتا
ل طةياال ةبةتابنسبيا23افياالمةئياعنامثةلتهةامنذاعقدامضي.اوقداوصلامعدلال طةياال ةبةتاالحةلياإلىا20.4افيا

المةئي،اغياغكثسابنسبيا4افياالمةئيامناعقدامضي.اووصلتااحتةةطةةتاال ةبةتاإلىا13.72املةةرامتسامكعب،اغياغكثسامنا
20افياالمةئيامناعقدامضي.اوعززتاهذهاالمشسوعةتاغيضةاارتعةدةاالموائلاوغرهمتافياارلفةعاغعدادااألنواعاالبسيي.205ا
غةساغناهنةكاإشةراتامفةدهةاغنهابةنمةايقساالسكةناالمحلةونابةلحةجياإلىاإعةدةاالتأهةلاالبةئي،206افإنابعضاالموائلايمكنا

غنالتدهوراإذااغل ةتااإلعةنةتامناالدولي.

إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع من 
التقدم حنو تنفيذ اهلدف 15، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

إعداد معلية شاملة لرمس استخدام األرايض وهنج  •
التخطيط الذي يوفر امحلاية، وعند الرضورة، استعادة 

النباتات احمللية يف املواقع الضعيفة )مثل املجاري املائية، 
واملناطق الساحلية، واألرايض املنحدرة، ومقم اجلبال(، اليت 
متكن زيادة الرتابط البييئ، وحسب االقتضاء، حتديد املناطق 

الدنيا للنباتات احمللية )اهلدفان 5 و11(

حتديد فرص وأولويات الستعادة، مبا يف ذلك النظم  •
اإليكولوجية عالية التدهور، واملناطق ذات األمهية اخلاصة 
خلدمات النظم اإليكولوجية والرتابط البييئ، واملناطق اليت 
تتعرض للتخيل عن االستخدام الزرايع أو االستخدامات 

البرشية األخرى، مع إقامة االعتبار الاكمل لالستخدام 
اجلاري لألرايض، مبا يف ذلك بواسطة املجمتعات األصلية 

واحمللية )اهلدف 14(

إجراءات المساح البييئ وأدوات السوق مثل بنك  •
ختفيف األرايض الرطبة، واملدفوعات مقابل خدمات النظم 

اإليكولوجية واآلليات غري السوقية املناسبة )اهلدفان 2 و3(

زيادة إهسام التنوع البيولويج يف جحز الكربون من  •
خالل براجم إعادة التجشري احلكومية أو اخلاصة، السلبية 

REDD+ والنشطة، مثل آلية

إذا اكن ذلك ممكنا، جعل استعادة النشاط املمكن  •
اقتصاديا، بامجلع بني توليد الدخل مع أنشطة االستعادة 

)اهلدفان 2 و3(

الهنوض بهنج متاكمل لملناظر الطبيعية مع إرشاك  •
أحصاب املصلحة بغية الهنوض باالستعادة واسعة النطاق، 

مع الوفاء أيضا باالحتياجات االقتصادية طويلة املدى 
لملجمتعات احمللية، وذلك مثال بتوفري الدمع للزيادات 

املستدامة لإلنتاجية الزراعية وإنتاجية املرايع يف املناطق 
املتجاورة وتوليد فرص العاملة )اهلدف 7(.
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اإلطار 15-2. التخلي عن الزراعة وتجديدها في االتحاد األوروبي207

بداييالتمةزاالمنةظساالطبةعةيااألوروبةيابمسوراآافا
السنةنامناالض طاالبشسياعلىااألراضي.اوخاللا
العقوداالقلةليااألخةسة،امعازيةدةالنةفسااألرواقا

العةلمةي،اغصبحتاالزراعياغقلاربحةاللمزارعةنااألوروبةةنا
فياالمنةطقاالتياكةنتاغقلاإنتةجةياوغصعبافيازراعتهة.ا

وغدىاذلكاإلىالنةقصاعدداالسكةنافياالسياامنذا
منتصااالقسناالعشسين،اوظهورا“دائسةاالتدهور”افيا
المنةطقاالزراعةياالنةئةي،اغدىاإلىااعتدالهافقطانظةما
اإلعةنةتاالتةبعاللسةةرياالزراعةياالمشتسكيااألوروبةي.ا

وبةناالسنواتا990ااو2000،اكةنامةايقسبامنانصاا
ملةوناهكتةراقدالحولتامناالزراعياإلىامنةطقا)شبه(ا
طبةعةي.اولتوقعابعضاالسةنةريوهةتاالمستقبلةياغنا
السكةناالمسنةنافياالسياافياالمنةطقاالنةئةيالنا

يستعةضاعنهم،اوبةلتةليايزيدالقلصامنةطقااألراضيا
الزراعةيافياغراضياالحشةئشاشبهاالطبةعةياوالمنةطقا

ال بلةيافياغوروبة.اوبعضاالسةنةريوهةتالتوقعاانخفةضةا
آخسايبلغاحواليا5اافياالمةئيافياإجمةلياالمسةحيا
الزراعةياالتةبعيالألعضةءافيااالحةدااألوروبياالبةلغا

عددهماربعياوعشسونابحلولاعةما2030،المشةةامعا
لوقعةتالبلغامةايصلاإلىا20افياالمةئيامناالخسةرةافيا
المنطقياالمستخدميالزراعياالمحةصةلاال ذائةياالسئةسةيا
فياالبلداناالمتقدميابحلولاعةما2050.اولقعاالمنةطقا
التيايتوقعاالتخلياعنهةاغرةرةافياالمنةطقاال بلةي،ا

ولكنهةالوجدابشكلاغعمافياورطاغوروبة،اوشمةلاالبسل ةلا
وجنوبااركندنةفةةا)انظساالشكلا5ا-2(.

ويعنياالت ديداارتعةدةاالتوارثااإليكولوجياالطبةعي،اممةايقوداإلىانظماإيكولوجةياوعملةةتاللنظمااإليكولوجةيامكتفةيا
ذالةة،اولسكزاعلىاُنهجاالحفظاالمستندةاإلىاالعملةةت.اويحتةجامعظمااألراضيااألوروبةياالقةبلياللزراعيامنا2ااإلىا20ارنيا

لتتحولامناغراضامه ورةاإلىاغراضا)شبه(اطبةعةي،اولكنابعضاالمنةطقالتطلباغكثسامنا40اعةمة،اوإلةهةاي باإضةفيا
5ااعةمةاغخسىاإلىاغكثسامنا50اعةمةاغخسىالكيالصبحاال ةبةتاهياال طةءاالسئةسيالهذهاالمنةطق.اوعالوةاعلىاذلك،افإنا

انسحةباالزراعياقدايتسكااألراضيامعسضيال زواتااألنواعاوالحسائق.اوهذهاالحدوداغمةما“اارتعةدةاالسلبةي”ايمكناالت لبا
علةهةابإجساءاتانشطيافياالمساحلاالمبكسةاالتةلةياللتخلياعناهذهااألراضي،امثلاإنشةءابنوكاالبذورامحلةة،اغواحتىاإعةدةا

إنفةذاغواإعةدةاإدخةلاعواملاااختالات،امثلاحةوانةتاالسعياوال لحاوالحسقاالمساقب.

وفياارتعساضاغخةس،المافةهالحديدا60امناغنواعاالطةور،او24امناغنواعاالثديةةت،او26امناغنواعاالالفقةريةتاالتيالستفةدا
مناالتخلياعنااألراضياول ديدهة،ابةنمةاجسىالحديداا0اامنااألنواعا“الخةرسة”.اولشهداغوروبةاحةلةةاعودةاإلىاالحةةةاالبسيي،ا

ارةمةامناغنواعاالحةوانةتااألوروبةياالسئةسةي،االتياكةنامعظمهةاقداانقسضامحلةةافياالكثةسامناالمنةطق،امثلاالوعلا
اايبسي،اواآليلااألوروبيااآلرةوي،اوالسو،اوال زالااألحمس،اوالخنزيساالبسي،اوابناآوىاالذهبي،اوالذئبااألرمس.اومعاذلكالقسرا
غناالتخلياعنااألراضيايعتبسالهديداالبعضاغنواعاالطةورامثلاغوزابةرنةكل،اواللقالقااألبةض،اوالعةروقااألصفس،اوالصقس،ا

والحدغةابذقن،اوالنسسااامبسيةلياالشسقي.اومعاذلك،افإناآثةرااارتعةدةاعلىااألنواعاالمسلبطيابةألراضياالزراعةيايحتملاغنا
لزيدامعالكةفهةامعاالموائلاالبديلياوصةةنيالشكةلياالموائلاعلىاالمستوىااإلقلةمي.
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الشكلا5ا-2:االمنةطقاالتيايتوقعاغنالنتقلامناالزراعياإلىاال ةبةتاغوا
الموائلاشبهاالطبةعةيافياالفتسةا2000-2030.اواألرقةمالمثلاالنسبيا

المئوييامنامسةحياكلا00ااكةلومتسامسبعافياالخةني.208
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الهدفا6ا

الحصول على الموارد الجينية وتقاسم 
المنافع الناشئة عن استخدامها

بحلولاعةما5ا20،ايسسيامفعولابسولوكولانةغويةا
للحصولاعلىاالموارداال ةنةياوالتقةرماالعةدلا

والمنصااللمنةفعاالنةشئياعناارتخدامهة،اويتما
لفعةله،ابمةايتمشىامعاالتشسيعاالوطني.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناالتقةرماالعةدلاوالمنصااللمنةفعاالنةشئياعنا

ارتخداماالموارداال ةنةياهواواحدامنااألهدافاالثالثيا
الفةقةياالتنوعاالبةولوجي.اويقدمابسولوكولانةغوية،ا

الذيااعتمدافياالعةما0ا20،اإطةرااقةنونةةاشفةفةاللتنفةذا
الفعةلالهذااالهدف.اوي طياالبسولوكولاالموارداال ةنةيا
ومةايسلبطابهةامنامعةرفالقلةديي،افضالاعناالمنةفعا

النةشئياعناارتخدامهةابتحديداالتزامةتاغرةرةياألطسافها
المتعةقدةالكيالتخذالدابةسابةلعالقياإلىاالحصولا

ولقةرماالمنةفعاواامتثةل.اويعداإدخةلاالبسولوكولاحةزا
النفةذاولفعةلهاداخلاالبلداناهدفةامهمةالتنفةذاالخطيا
اارتسالة ةياللتنوعاالبةولوجياولتحقةقاالهدفاالثةلثا

لاللفةقةي.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

يسسيامفعولابسولوكولانةغوية

55

يتمالفعةله،ابمةايتمشىا
معاالتشسيعاالوطني.

4
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الشكلاا-6ا.ااألطسافافياالفةقةياالتنوعاالبةولوجي،االتياصدقت،اغواوافقتاغواانضمتاإلىاالبسولوكولابحلولا4اايولةو/لموزا4ا20،ابمةايمكناالبسولوكولا
مناالدخولاحةزاالنفةذا)غخضساداكن(اغواوقعتاعلةها)غخضسافةلح(.

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

يدخل بروتوكول ناغويا بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية 
والتقامس العادل واملنصف لملنافع الناشئة عن استخدامها 
حزي النفاذ يف 12 أكتوبر/ترشين األول 2014 بعد التصديق 

هيلع من جانب 51 من األطراف209  يف اتفاقية التنوع 
البيولويج )انظر الشلك 16-1(. ولذلك، فإن هذا العنرص 

من اهلدف قد حتقق قبل التارخي الهنايئ املقرر. ويفتح ذلك 
فرصا جديدة للتقامس العادل واملنصف لملنافع الناشئة عن 

استخدام املوارد اجلينية.

وهناك بالفعل أمثلة متاحة عن االتفاقات اليت تتبع مبادئ 
بروتوكول ناغويا، وفهيا يتلىق مقدمو املوارد اجلينية منافع 
ناشئة عن استخدام هذه املوارد. وهناك أيضا العديد من 

األمثلة عن اتفاقات احلصول وتقامس املنافع اليت تنص عىل 
منافع لملجمتعات األصلية واحمللية من تطوير املنتجات 

والسلع املشتقة من استخدام معارفها التقليدية خبصوص 
أنواع النباتات واحليوانات احمللية )انظر اإلطار 1-16(.
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف
ميكن أن تدمع اإلجراءات التالية التحقيق الاكمل للهدف 16:

بالنسبة للبلدان اليت مل تفعل ذلك بعد، علهيا إيداع  •
أدوات تصديقها أو قبوهلا أو اعمتادها أو انضاممها إىل 
بروتوكول ناغويا يف أقرب وقت ممكن لضامن املشاركة 

الاكملة يف الربوتوكول

حبلول عام 2015، وضع تدابري ترشيعية أو إدارية أو  •
تدابري للسياسات وهيلك مؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا

إتاحة املعلومات الوطنية من خالل غرفة تبادل معلومات  •
احلصول وتقامس املنافع )انظر اإلطار 16-2)

إجراء أنشطة زيادة التوعية وبناء القدرات، مبا يف ذلك  •
بإرشاط املجمتعات األصلية واحمللية والقطاع اخلاص

 اإلطار 16-1. الحصول وتقاسم المنافع في العمل - األبحاث بشأن األساليب التقليدية
 لعالج العظام في جزر كوك

يعزىاالتصحساوالعواصااالسملةياوالفةضةنةتافياالصةناإلىالدهورااألراضياالهةئلاوالتصحسافياالبالد،ابمةافياذلكا
احظاالدكتوراغساهةمامةثةسون،اوهوابةحثاطبيامناجزراكوك،ااارتخداماالتقلةديالمستخسجةتاالنبةلةتالعالجاكسورا
العظةماوغةسهةامنااارتخدامةتاالطبةياوالعالجةي،ابوارطياغعضةءام تمعهاوغصدقةئهاوعةئلته.اوفياعةما2003،اغعدا

مقتسحةاللتحقةقاوالتسويقاالمحتملاللعالجةتاالطبةياوالشفةئةياواارتخدامةتاالت مةلةياارتنةدااإلىاهذهاالمشتقةتا
النبةلةي،اولوصلاإلىاالفةقالتقةرماالمنةفعامعاالهةئياالتيالمثلاالسكةنااألصلةةناالمعتسفابهةا–اكولونوي.اوغدىاذلكا

إلىاإنشةءاشسكيا“رةمتةك”ا)CIMTECH(االتيالضماكولونوياكحةمليالألرهمافياالشسكي.0ا2

ولقدراقةمياحةةزةااألرهمافياكولونويابمةااايقلاعنا000ا50اادوار.اويتضمنادخلااألبحةثافيارةمتةك:ا000ا264ا
دوارامناالمنحاالمتلقةةامناالحكوميااألرتسالةي،او000ا74امناجةمعيانةوارةوثاويلز.اوهيالشملاغيضةالش ةلا2اا

شخصةاعلىاغرةسامؤقتافياجزراكوك،او000ا560ادوارافياشكلاارتثمةراغوليافياعةما0ا20،او000ا800ادواراغخسىا
فياعةمااا20اللبحثاوالتطويس.اومناالمتوقعاغنايسهماالمشسوعافياااقتصةداالمحليامناخاللاالمختبساومسفقاالت هةزا
فيارارالون ة،افضالاعناالمبةعةتاوالتسويقاوالسةةحي،ابمةافياذلكاارتخداماالمنت ةتافياصةلونةتاالت مةلاوالفنةدق.

وقدالقدمامةثةسوناورةمتةكابعددامناطلبةتابساءاتاااختساعاالتيال طياثالثيام ةاتاممةزةاوهي:اعالجاالعظةما
وال ضسوف،اوشفةءاال سوح،اوعالجةتاالسعةييابةلبشسة.اوبدغااإلنتةجااألولياول هةزاالتسكةبةتاالزيتةياالضسوريي،اولمالسويقا

نوعامناغنواعاالسعةييابةلبشسةايسمىا“ليالةكة”.اا2

 اإلطار 2-16. غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

لنصاالمةدةا4اامنابسولوكولانةغويةاعلىاغسفيالبةدلامعلومةتاالحصولاولقةرماالمنةفعاك زءامناآلةياغسفيالبةدلا
المعلومةتاالتةبعيالاللفةقةي.اولنفذاحةلةةاغمةنياالفةقةياالتنوعاالبةولوجياالمسحلياالت سيبةيامناغسفيالبةدلامعلومةتا

الحصولاولقةرماالمنةفع.اوبم سدالش ةلهةاالكةمل،ارتعملاغسفيالبةدلامعلومةتاالحصولاولقةرماالمنةفعاكورةليا
لألطسافالتقةرماالمنةفعاالمتصليابةلحصولاولقةرماالمنةفع،ابمةافياذلكاالتدابةساالتشسيعةياواإلداريياولدابةساالسةةرةت،ا

ونقةطااالصةلاالوطنةياوالسلطةتاالوطنةياالمختصي،اوالتصةريحاومةايعةدلهة،اضمناجملياغمور.اورتلعباغسفيالبةدلا
معلومةتاالحصولاولقةرماالمنةفعادوراارئةسةةافيالعزيزاالةقةناالقةنونياوالشفةفةياوالنهوضابةامتثةل.اويعدالأمةنا

غسفيالبةدلامعلومةتاكةملياالتش ةلاللحصولاولقةرماالمنةفع،ابحلولالةريخابدغانفةذاالبسولوكولاضسوريةالتش ةلا
البسولوكول،اوروفايسهماكثةساانحوالحقةقاالهدفا6اامناغهدافاغيشي.2ا2
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لعزيزاالتنفةذامناخاللاالتخطةطاالتشةركي،ا
وإدارةاالمعةرفاوبنةءاالقدرات

الهدف 

الغاية االستراتيجية هاء



هذااالهدفافياالخطيااارتسالة ةياإلىاإنشةءابةئيالمكةنةيالمعةل يااألهدافااألخسىاعلىايسميا
نحوافعةل.اوكةنامنابةناالخطواتاالمهمياوالضسوريي،افياهذااالخصوص،الصمةماومساجعيا

اارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجي،اوالتيارتكونامعظماالبلداناقداانتهتا
مناإعدادهةابحلولاالتةريخاالمقسرالعةما5102.اغةساغنامستوىاالتنفةذالهذهاالخططامةازالاينتظسااإلثبةت،اورةكونامنا
الحةوياارتخدامهةاكورةليالتحويلاغهدافاالتنوعاالبةولوجياإلىاحقةقاواقعةياعلىاالمستوىاالوطني.اكمةاغنااحتساما

المعةرفاالتقلةديياوإدخةلهةافياغعمةلاالتنوعاالبةولوجيامةازالامت ةسا،اإذالدلابعضاالمؤشساتاعلىالآكلامستمسا
للتنوعاالثقةفي،اوذلكامثالامناخاللافقداناالل ةتااألصلةي.اوقداغحسزالقدمامهمافيالقةرماوالحصولاعلىاالبةةنةتا

والمعلومةتاوالمعةرفاعناالتنوعاالبةولوجي،اولكناالقدرةاعلىالقةرماوارتخداماهذهاالمعةرفالظلاعةئقة.اومنا
الشواغلاالسئةسةياالمتعلقيابةلخطيااارتسالة ةيابأكملهة،اهنةكاعدماوجوداغياعالمياعلىاحدوثازيةدةاكبةسةافيا

المواردانحوالنفةذهة.

الغاية االستراتيجية هاء
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الهدفا7ا

االستراتيجيات وخطط العمل للتنوع البيولوجي

بحلولاعةما5ا20،ايكوناكلاطسفاقداغعدا
واعتمداكأداةامناغدواتاالسةةري،اوبدغافيا
لنفةذ،اارتسالة ةياوخطياعملاوطنةياللتنوعا

البةولوجيابحةثالكونافعةلياولشةركةيا
ومحدثي.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إنااارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعا

البةولوجياهيااألداةاالسئةسةيالتسجمياالفةقةياالتنوعا
البةولوجياوقساراتامؤلمسااألطسافافةهةاإلىاعملا

وطني.اولذلك،افإنالحقةقاهذااالهدفامناشأنهاغنا
يةسسالحقةقاجمةعاغهدافاغيشياللتنوعاالبةولوجي.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

لقديمااارتسالة ةةتاوخططا
العملاالوطنةياللتنوعا
البةولوجياإلىااألمةنيا

4)بحلولانهةيي(اعةما5ا20

اعتمةدااارتسالة ةةتاوخططا
العملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجيا

كأداةارةةريافعةلي
3

يتمالنفةذااارتسالة ةةتاوخططا
العملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجي

3
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

أعدت 179 من 194 طرفا من أطراف االتفاقية اسرتاتيجيات 
وخطط معل وطنية للتنوع البيولويج، واليت اكن مهنا عىل 
األقل 57 طرفا ما زالت أطرافا تقوم بتحديث اسرتاتيجياهتا 

وخطط معلها الوطنية للتنوع البيولويج متشيا مع اخلطة 
االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020. وقد فعل 26 

طرفا مهنا ذلك حىت 1 أغسطس/آب 2014. وبالنسبة لألطراف 
األخرى اليت تتوافر معلومات عهنا، من املتوقع أن يكون أكرث 

من 40 يف املائة مهنا قد استمكل اسرتاتيجياهتا وخطط 
معلها الوطنية للتنوع البيولويج حبلول أكتوبر/ترشين األول 

2014، وحوايل 90 يف املائة حبلول هناية عام 2015. ولذلك، 

فإن هذا اجلزء من اهلدف يتوقع أن يتحقق أساسا حبلول 
التارخي الهنايئ.

غري أن مدى كفاية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولويج احملدثة واملتاحة، من حيث اتباع 

اإلرشادات اليت حددها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
البيولويج هو اآلخر متغري. مكا تتباين أيضا درجة تنفيذ 
البلدان السرتاتيجياهتا وخطط معلها احملدثة، مما يشري 

إىل أنه بيمنا ميكن اإلبالغ عن التقدم احملرز يف مكونات 
اهلدف، فإهنا لن تتحقق حبلول عام 2015.

 اإلطار 17-1. أمثلة لعمليات مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

اليابانا–اانتهىافياربتمبس/غيلولا2ا20اإعدادااارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياالخةمسياللتنوعاالبةولوجيافيا
الةةبةن.اوغعدتال نيامشتسكيابةناالوزاراتاصةةغيامساجعيااارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياوغجسىا
الم لساالمسكزياللبةئيامقةبالتامعاالقطةعةت،ابمةافياذلكاالمنظمةتاغةساالحكومةياوشسكةتااألعمةلاوالسلطةتا

المحلةي.اونظمتاغيضةاجلسةتاإعالمةيامحلةياواجتمةعةتاللتشةورابشأناهذااالمشسوعاودعياإلىالقديمالعلةقةتاعةميا
علىامشسوعااارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجي،اقبلااانتهةءامناإعدادهة.

سوريناما–احدثتارورينةماارتسالة ةياوخطياعملاوطنةياللتنوعاالبةولوجياوانتهتامناإعدادهةافيافبسايس/شبةطا2013ا
وارتندتاإلىااارتسالة ةياالوطنةياللتنوعاالبةولوجياالتيالماإعدادهةامنذارتياغعوامامضت.اواشتسكافياإعدادا

اارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياعددامنامختلااالوزارات،ابمةافياذلكاوزارةاالعمل،اوالتنمةيا
التكنولوجةياوالبةئي،اوالتخطةطاالمةدي،اوإدارةااألراضياوال ةبةتاوالزراعي،اولسبةياالحةوانةتاومصةيدااألرمةكاضمنا

وزاراتاغخسى.اوجستاارتشةرةاالخبساءافياقطةعةتامختلفياحولامدىاغهمةياوإمكةنةيااإلجساءاتاالمقتسحي.اوقبلااانتهةءا
منااارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياعقدتاحلقياعملاخةصياللتحقق.

الكاميرونا–اك زءامناعملةيامساجعياارتسالة ةتهةاوخطياعملهةاالوطنةياللتنوعاالبةولوجي،اغجستاالبالدادرارةتاقطسييا
ولمسينةتالقةةم،االتياقةمت،اضمناحملياغمور،ابتحلةلاالف واتابةنااارتسالة ةياوخطياالعملاالوطنةياالسةبقيا
للتنوعاالبةولوجياوالوضعاالحةليافياالبالد،اوحددتااألربةباوالعواقبالفقداناالتنوعاالبةولوجيافياالكةمةسونا

وارتكشفتاالمسةهمةتاالمحددةاالتياقدمتهةاالمنظمةتاغةساالحكومةياإلىاالتنوعاالبةولوجي.5ا2
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ب مدى فاعلية  ألف عدد البلدان التي قامت بإعداد ومراجعة استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي  الشكل 1-17. 
تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )حتى 27 يوليو/تموز 2014(

)العدد = 194(

االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي التي تم إعدادها

179األطسافاالتياغعدتاارتسالة ةياوخطياعملاوطنةياواحدةاعلىااألقلاللتنوعاالبةولوجي

15األطسافاالتيالمالعداارتسالة ةةتاوخططاعملاوطنةياللتنوعاالبةولوجي

45األطسافاالتياراجعتاارتسالة ةةلهةاوخططاعملهةاالوطنةياللتنوعاالبةولوجيامسةاواحدةاعلىااألقل

األطسافاالتيالديهةاحةلةةاغهدافافياارتسالة ةةلهةاوخططاعملهةاالوطنةيا
57للتنوعاالبةولوجيامعامواعةدازمنةيالمتداإلىاعةما4ا20اغوامةابعده213

26األطسافاالتيالديهةاارتسالة ةةتاوخططاعملاوطنةياللتنوعاالبةولوجيامعتمدةامنذاعةما0ا20

)العدد = 26(

فاعلية االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية 

للتنوع البيولوجي

ااارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياالمحدثياالتي
الحتوياعلىاغهدافاوطنةي

22نعم

4ا

اارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياالمحدثياالتيا
8لسبطابوضوحااألهدافاالوطنةيابأهدافاغيشياللتنوعاالبةولوجي

اارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجياالمحدثياالتيالحتوياعلىامؤشسات4ا2
10نعم

10ا

اارتسالة ةةتاوخططاالعملاالوطنةياللتنوعاالبةولوجيا
21المدعوميا)غواالمزمعادعمهة(ابنظةماللسصد

ألف

إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

ستحمس اإلجراءات التالية بحتقيق اهلدف 17 بالاكمل:

مضان إعداد االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية  •
للتنوع البيولويج من خالل معلية تشاورية وتشاركية 

مفتوحة، تشرتك فهيا مجموعة واسعة من حائزي احلقوق 
وأحصاب املصلحة من خمتلف أحناء البالد، مبا يف ذلك 

املجمتعات األصلية واحمللية

مضان أن االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  •
البيولويج يمت اعمتادها كأداة فعالة للسياسات يعرتف هبا 

عرب احلكومة بأمكلها

مضان أن االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  •
البيولويج يه حديثة وتمتىش مع اخلطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2020-2011 وأهداف أييش للتنوع 
البيولويج، مثال بتحديد أهداف وطنية وما يقابلها من 

مؤرشات وآليات للرصد، واإلبقاء علهيا قيد االستعراض 
مبجرد إعدادها ويمت تنفيذها، مع مشاركة مجيع أحصاب 

املصلحة

مضان أن اهليالك املؤسسية الرضورية موجودة لتنفيذ  •
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج، مبا 

يف ذلك آلية للتنسيق بني الوزارات وبني القطاعات، وآليات 
لتأمني املوارد البرشية واملالية الرضورية

ب



113الهدفا7ا:ااارتسالة ةةتاوخططاالعملاللتنوعاالبةولوجي



ال ةييااارتسالة ةياهةء 114

الهدفا8ا

المعارف التقليدية

بحلولاعةما2020،ااحتساماالمعةرفاواابتكةراتا
والممةررةتاالتقلةديياللم تمعةتااألصلةيا
والمحلةياذاتاالصليابحفظاالتنوعاالبةولوجيا

وارتخدامهاالمستدام،اواحتساماارتخدامهةا
المألوفاللموارداالبةولوجةي،ارهنةابةلتشسيعا

الوطنياواالتزامةتاالدولةياذاتاالصلي،اوغنا
لدمجاولنعكسابةلكةملافيالنفةذااالفةقةيامعا
المشةركياالكةملياوالفعةلياللم تمعةتااألصلةيا

والمحلةي،اوذلكاعلىاجمةعاالمستويةتاذاتا
الصلي.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
لسهماالمعةرفاالتقلةدييافياحفظاالتنوعاالبةولوجيا

وفياارتخدامهاالمستدام.اويسمياهذااالهدفاإلىا
ضمةنااحتساماالمعةرفاالتقلةديياواارتخداماالمألوفا

المستدام،اوحمةيتهةاوالنهوضابهةامعاالمشةركيا
الفعةلياللم تمعةتااألصلةياوالمحلةياوانعكسهةافيا

لنفةذااالفةقةي.اونظسااللطبةعياالمشتسكيالهذااالهدف،ا
رتسهمااإلجساءاتاالمتخذةاللوفةءابهافياغهدافاغيشيا

األخسىاللتنوعاالبةولوجي.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

احتساماالمعةرفاواابتكةراتا
والممةررةتاالتقلةدييا

للم تمعةتااألصلةياوالمحلةي
3

لدمجاالمعةرفاواابتكةراتا
والممةررةتاالتقلةديياولنعكسا
بةلكةملافيالنفةذااالفةقةيا...

3

ااامعاالمشةركياالكةملياوالفعةليا
للم تمعةتااألصلةياوالمحلةي

3
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المعرضة 
لخطر كبير

الميتة منذ 
عام 1950

الهشة المحتضرة

المعرضة للخطر

اآلمنة أو ال توجد 
بيانات كافية عنها

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

جتري معليات عىل املستوى الدويل ويف عدد من البلدان 
لتعزيز االحرتام لملعارف التقليدية واالستخدام املألوف 

املستدام واالعرتاف هبا والهنوض هبا. وتتقدم اجلهود لتعزيز 
قدرات املجمتعات األصلية واحمللية لملشاركة بشلك جدي 
يف العمليات ذات الصلة عىل املستويات احمللية والوطنية 

والدولية، ولكن الدمع احملدود واالعرتاف والقدرات ما زالت 
تشلك عقبات.

وبصفة عامة، تواصل املعارف التقليدية التدهور مكا يظهر 
من فقدان التنوع اللغوي )انظر الشلك 18-1 واإلطار 

1-18( ومن الترشيد الواسع النطاق لملجمتعات األصلية 

واحمللية217. غري أن هذا االجتاه مت عكسه يف بعض 
األماكن من خالل االهمتام املزتايد بالثقافات التقليدية 
وإرشاك املجمتعات احمللية يف حومكة وإدارة املناطق 
احملمية واالعرتاف املزتايد بأمهية املناطق اليت تقوم 

املجمتعات حبفظها.217

ويشري ما يزيد عىل 60 يف املائة من التقارير الوطنية اليت 
جرى تقيميها لغرض الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات 
العاملية للتنوع البيولويج إىل التقدم احملرز حنو هذا 

اهلدف، مع إجراءات تمشل دمع إدارة املوارد الطبيعية 
واإلدارة  التقليدية )اليابان، وميامنار، وجنوب أفريقيا( 

218. التشاركية للغابات واملناطق احملمية )نيبال( 

وبيمنا أحرز تقدم يف مجيع مكونات هذا اهلدف، فإن 
االجتاهات الراهنة، إىل احلد الذي ميكن تقيميها، تويح بأن 

اإلجراءات املتخذة حىت اآلن يه غري اكفية لتحقيق اهلدف 
حبلول عام 2020.

إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 18، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

إعداد مبادئ توجهيية أو خطط معل وطنية، تمتىش مع  •
اإلرشادات ذات الصلة يف إطار اتفاقية التنوع البيولويج، 

بشأن احرتام وصون حقوق املجمتعات األصلية واحمللية يف 
معارفها

الهنوض باملبادرات احمللية اليت تدمع املعارف التقليدية  •
واحمللية للتنوع البيولويج، وتجشع عىل االستخدام 

املألوف املستدام، مبا يف ذلك مبادرات الرعاية الصحية 

التقليدية، وتعزيز الفرص لتعمل اللغات األصلية والتحدث هبا، 
ومرشوعات األحباث ومجع البيانات استنادا إىل مهنجيات 

تقليدية )اهلدف 19(، وإرشاك املجمتعات األصلية واحمللية 
يف إنشاء املناطق احملمية ومراقبهتا وحومكهتا وإدارهتا 

)اهلدف 11(

زيادة التوعية بأمهية املعارف التقليدية حلفظ التنوع  •
البيولويج واستخدامه املستدام )اهلدف 1(

الدمع والتعاون يف تنظمي أنشطة بناء القدرات حول  •
موضوعات ذات الصلة يف إطار االتفاقية لملجمتعات األصلية 

واحمللية، فضال عن براجم زيادة التوعية الثقافية

الهنوض باملشاركة الفعالة لملجمتعات األصلية  •
واحمللية، عىل مجيع املستويات، يف املوضوعات املتعلقة 

بالتنوع البيولويج واملوضوعات اليت هتمهم

الشكلا8ا-ا.امستوىاالتهديدالل ةتاالعةلم.اوفقةاألطلساالل ةتاالمهددةا
بةاندثةرافياالعةلماالتةبعاللةونسكو،افإنامةااايقلاعنا43افياالمةئيامنا

الل ةتاهيامهددةابةاندثةر،اوذلكاارتنةدااإلىادرجياانتقةلهةابةنااألجةةل.9ا2
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حالة اللغة
الهشة

المعرضة للخطر
المعرضة لخطر كبير

المحتضرة
الميتة

الشكلا8ا-2.احةلياالل ةتابةنااألرساالل وييافياالمنطقياالقطبةياالشمةلةي.220

اإلطار 18-1. المخاطر للغات األصلية في المنطقة القطبية الشمالية

اندثستاا2ال ياشمةلةيامنذاالسنواتا800ااوحدثتا0اامناحةاتاااندثةراهذهامنذاعةما990ا،اممةايشةساإلىامعدلا
متزايدااندثةراالل ةت.اومنابةناحةاتاااندثةراهذه،اكةنتاواحدةافيافنلندا،اوواحدةافياغاركة،اوواحدةافياكندا،او8اا
فيااالحةداالسوري.اوصّنفتا28ال يابةعتبةرهةالواجهاخطسااحسجةاوفياحةجيامةرياإلىااانتبةهاقبلاغنالندثساهيااألخسىا

إلىااألبد.

ولحدثاجهوداإعةدةااإلحةةءاألنواعامختلفياوفيامنةطقامختلفياوهيابسهةناقوياعلىامصلحياالشعوبااألصلةيافيا
إعةدةاإحةةءال ةلهةاوثقةفتهةاوالنهوضابهة.اولعتبسابسامجاإعةدةااإلحةةءاغرةرةالحسكةتاغولةيالقومابأنواعامتعددةامنا

األنشطي،امثلابسامجاالمدارساالصةفةياالمكثفي،اوارتخداماالل ةتافياالمدارساالمحلةياوالدوراتاالخةصياالتيالهدفا
إلىاالمتعلمةناالكبةر.
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اإلطار 18-2. رصد المعارف التقليدية في الفلبين

كةنتام تمعةتاكةان ويةااألصلةيافيالةنوك،اغيفوغوااالفلبةنالعةداإحةةءااارتخداماالمألوفالألراضياواإلدارةااإلقلةمةيا
بةرتخداماُنهجاقةئمياعلىاالنظمااإليكولوجةياالمعّسفياثقةفةة.اولةنوكاهياواحدةامناالم تمعةتاالت سيبةيافياشبكيا

المعةرفاالتقلةدييافياالفلبةنا)PTKN(االتياي سيافةهةارصدام تمعياللمعةرفاالتقلةدييابةرتخدامامؤشساتامتعددة،ا
مثلاالتنوعاالل وي،اوالمهناالتقلةديي،اوحةةزةااألراضياوالت ةسافياارتخدامااألراضي.

ولتضمناالبةةنةتاالمولدةاررماالخسائطاالثقةفةيالالرتخدامةتاالمتعددةالألراضياوال ةبةت،اولوثةقانظماالحةةزةاالعسفةي،ا
والمهناالتقلةديي،اوحةلياحةئزياالمعةرفاالتقلةديياونقلاالثقةفةت.اوقداجسىاالتحقةقاغيضةافياحةلياالنبةلةتاوالحةوانةت،ا

وإنتةجةيامعظماالمحةصةلاوخصوبياالتسبي.

ولتضمنابعضاالنتةئج:اانكمةشاغةبةتامست معةتاالمةةهاإلىا60افياالمةئيامناح مهةافياعةما970اابسبباالتحولا
إلىازراعياالخضسوات،اوانخفةضاإلىا30-50افياالمةئيافياعةئداتااألرزابسبباضعااالمعةرفاالتقلةديياحولاممةررةتا
لعزيزاالتسبيافضالاعنازيةدةاالضسرامنااآلفةتابسببااابتعةداعناالمكةفحياالتقلةدييالآلفةتامثالامناخاللاغنشطيازراعةيا

متزامني.

ولستخدماالمعلومةتاالم ّمعيامناخاللاالمشسوعالحفزاإجساءاتام تمعةيابشأناالحفظ،اواارتخداماالمستدام،اوالحوكميا
المألوفيالألراضياوال ةبةتاوالمةةه.اوغعدتاخططاإلعةدةاإحةةءاالمعةرفاالتقلةديياولعزيزاالممةررةتاالعسفةياوالقةنونا

العسفي،ابمةافياذلكاخططاإدارةاالتنوعاالبةولوجياولسرةمامنةطقامست معةتاالمةةهاالمحمةياوالمساقبياالصةرميا
لخصخصيااألراضياالعةمياالحةوييالسفةهاالم تمعاولنوعهاالبةولوجي.اوقداغدىاذلكاإلىااعتمةداعهدا)مناجةنباالم تمعا

المحلياوالحكومياالمحلةي(المنعاالتدهوراالبةئياوالنهوضابسفةهاالشعوبامناخاللاإعةدةاإحةةءاممةررةتاالمعةرفااألصلةيا
ونظمااإلدارةااإلقلةمةي.ا22
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الهدفا9ا

تقاسم المعلومات والمعارف

بحلولاعةما2020،اإلمةمالحسةناالمعةرفا
والقةعدةاالعلمةياوالتكنولوجةةتاالمتعلقيا

بةلتنوعاالبةولوجي،اوقةمه،اووظةفته،اوحةلتها
وال ةهةله،اواآلثةراالمتسلبياعلىافقدانه،ا

ولقةرماهذهاالمعةرفاوالقةعدةاوالتكنولوجةةتا
ونقلهةاولطبةقهةاعلىانطةقاوارع.

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
إناالمعلومةتاالمتعلقيابةلتنوعاالبةولوجيالعداحةوييا
لتحديداالتهديداتاالتيالواجهاالتنوعاالبةولوجي،اوذلكا
لتقسيساغولويةتاالحفظاواارتخداماالمستدام،اولتمكةنا

القةةمابةإلجساءاتاالموجهياواألكثساجدوىامناحةثا
التكلفي.انظساالذلك،افإناالتقدماالمحسزانحوالنفةذاهذاا

الهدفايمكناغنايسهمافيالحقةقاغهدافاغيشيااألخسىا
للتنوعاالبةولوجي.اوهذااالهدفايشكلاالتزامةاعةمةابزيةدةا

كمةياونوعةياالمعلومةتاالمتصليابةلتنوعاالبةولوجيا
والتكنولوجةةتاالمتةحي،التحقةقاارتخداماغفضلالهةافيا

صنعاالقسار،اولتقةرمهةاعلىاغورعانطةقاممكن.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

إلمةمالحسةناالمعةرفاوالقةعدةا
العلمةياوالتكنولوجةةتاالمتعلقيا

بةلتنوعاالبةولوجي،اوقةمه،ا
ووظةفته،اوحةلتهاوال ةهةله،ا
واآلثةراالمتسلبياعلىافقدانه

4

ولقةرماالمعةرفاوالقةعدةا
والتكنولوجةةتاالمتعلقيا
بةلتنوعاالبةولوجياونقلهةا
3ولطبةقهةاعلىانطةقاوارع
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االنموافياغلاار التالواجدااألنواعاالمنشورةامناخاللا ألف الشكلا9ا-ا.ا
ااألنواعاالمشموليافيا ب المسفقاالعةلميالمعلومةتاالتنوعاالبةولوجي.224ا

اوعدداغنواعاالحةوانةتاالممثليافيا جيم القةئمياالسنوييالكتةلوجاالحةةة225اا
الشفسةاالعمودييالنظةمابةةنةتاالحةةةافيامكتبياالمساجعاالعةلمةي.226

االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

إن البيانات واملعلومات عن التنوع البيولويج جيري تقامسها 
عىل نطاق أكرث اتساعا من خالل مجموعة من املبادرات 
الوطنية واإلقلميية والعاملية. ويه تمشل شباكت تجشع 

وتيرس احلصول احلر واملفتوح عىل الجسالت الرمقية، من 
مجموعات التارخي الطبييع ومالحظاته، مبا يف ذلك من خالل 

مبادرات االخنراط العيمل لملواطن؛ والتعاون لبناء كتالوج 
اكمل لألنواع يف العامل؛ وإعداد »التشفري الرشييط للحمض 

كوسيلة لتعريف األنواع )انظر الشلك 1-19( .222  النووي« 
غري أن الكثري من هذه البيانات واملعلومات ال تزال غري 
متاحة، والقدرات غري متوافرة لتعبئهتا يف بلدان كثرية.

ومت االعرتاف باحلاجة إىل مزيد من اجلهود املنسقة لرصد 
التنوع البيولويج، باستخدام الربوتوكوالت املوحدة أو 

املنسقة يف أمعال شبكة رصد التنوع البيولويج التابعة 
للفريق املعين برصد األرض )GEO-BON(، اليت توقعت 

إنشاء شبكة عاملية للربط بني املعلومات يف املوقع الطبييع 
واملعلومات املستشعرة عن بعد. ويقوم الفريق بإعداد مجموعة 

اليت   )EBVs( من املتغريات الرضورية للتنوع البيولويج
هتدف إىل حتسني كفاءة الرصد برتكزي املالحظات عىل عدد 

حمدود من الصفات الرئيسية223.

وقد تطورت املعارف بشأن التنوع البيولويج بشلك كبري 
يف السنوات العرشين األخرية، وساعدت شباكت مثل 
الربناجم الدويل للبحوث يف جمال التنوع البيولويج 

)DIVERSITAS( عىل مجع العملاء معا للتعاون يف البحوث 

املهمة لملجمتع ولعملية صنع القرار. وتعززت هذه العملية 
أيضا بإنشاء املنرب احلكويم الدويل للعلوم والسياسات 
يف جمال التنوع البيولويج وخدمات النظم اإليكولوجية 
)IPBES(، الذي هيدف برناجمه للتقيميات وتوليد املعارف 

وبناء القدرات وأدوات السياسات إىل متكني قرارات 
مستنرية عند مجيع املستويات.

وقد استخدمت البلدان استمثارات مخضة يف حتسني 
املعلومات الوطنية ونظم رصد التنوع البيولويج، ويف البنية 
التحتية الدولية لتقامس البيانات مثل املرفق العاملي ملعلومات 
التنوع البيولويج )انظر اإلطار 19-1( ووحداته الوطنية، ومن 

خالل املبادرات اإلقلميية )انظر اإلطار 2-19(.

ومع التطورات اليت حدثت يف بناء النظم لتقامس البيانات، 
واملعلومات واملعارف عن التنوع البيولويج، فإن جزءا مهام 
من هذا اهلدف يسري يف طريقه الصحيح. غري أنه لتحقيق 
مجيع مكونات اهلدف، فإن جهودا أخرى تعد الزمة بشأن 

االستمثار يف تعبئة البيانات وتنسيق المناذج والتكنولوجيات 
اليت ميكن أن تطبق بهسولة يف صنع القرار.

ب
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 اإلطار 19-1: التوقعات العالمية لمعلوماتية التنوع البيولوجي: توصيل معارف التنوع البيولوجي
 في عصر المعلومات.227

غعدتاالشساكياالعةلمةيالمعلومةلةياالتنوعاالبةولوجياالتوقعةتاالعةلمةيالمعلومةلةياالتنوعاالبةولوجيا)GBIO(اكإطةرا
ومفهوماللنهوضابتعبئياالبةةنةتااألولةياوالوصولاإلةهةاوارتخدامهةاولحلةلهةاوارتخالصاالمعلومةتاذاتاالصليا

بةلسةةرةت.اوهيالحدداالحةجياإلىانشةطامنظمايستنداإلىاغربعيام ةاتاغرةرةي:

إنشةءاثقافةامناالخبسةاالمشتسكياومعةيةساالبةةنةتاالعةمياالقويي،اوالسةةرةتاوالحوافزالتقةرماالبةةنةتاونظةماللخزناا•
المستمساللبةةنةتاوحفظهة.

لعبئيابياناتاالتنوعاالبةولوجيامناجمةعاالمصةدراالمتةحي،ال علهةامتةحيابشكلافورياورولةني.اوينب ياجمعاالبةةنةتاا•
مسةاواحدةافقط،اولكنهةالستخدماعدةامسات.اويتضمناذلكاالبةةنةتافياجمةعااألشكةلامنااألدبةةتاوالم موعةتا

التةريخةياإلىاالمالحظةتاالتيايدليابهةاالمواطنوناالعلمةء؛امناقساءةاغجهزةااارتشعةرااآللياإلىالحلةلاالتوقةعةتاال ةنةيا
لم موعةتاالمةكسوبةت.

لوفةسااألدواتالتحويلاالبةةنةتاإلىاأدلةابتمكةنااكتشةفاهذهاالبةةنةت،اولنظةمهةافياآراءالعطةهةارةةقةاومعني.اا•
ويتضمناذلكاال هوداالتعةونةياالسئةسةيالتحسةنادقياالبةةنةتاومدىامالءمتهةالكيالستخدمافياالبحوثاوالسةةرةت؛ا

ولقديماإطةرالصنةفي؛اولنظةماالمعلومةتاعناصفةتااألنواعاوالتفةعالتافةمةابةنهة.

لولةداالفهماللتنوعاالبةولوجياوآثةرنةاعلةه،ابتطبةقااألدليافياالنمةذج،اواألدواتالسؤيياولحديداالف واتالتحديداغولويةتاا•
جمعاالبةةنةتافياالمستقبل.
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إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 19، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

إعداد قوامئ ملعلومات التنوع البيولويج القامئة كوسيلة  •
لتحديد جفوات املعارف وحتديد أولويات البحث، واالستخدام 
األكرب لشباكت البحث الوطنية والدولية القامئة لملساعدة يف 

معاجلهتا

تعزير وتجشيع مزيد من تعبئة البيانات واحلصول  •
علهيا وذلك مثال بتجشيع استخدام القواعد والربوتوكوالت 

املعلوماتية الشائعة، والهنوض بثقافة تقامس البيانات )مثال، 
متطلبات البحوث املمولة من املالية العامة واالعرتاف لنرش 
قواعد البيانات(، واالستمثار يف ترقمي مجموعات التارخي 

الطبييع والهنوض مبسامهات اخنراط املواطن يف العمل يف 
هيلك مالحظات التنوع البيولويج؛

تيسري استخدام املعلومات املتصلة بالتنوع البيولويج  •
من جانب صناع القرار عىل املستويني الوطين واحمليل

إنشاء أو تعزيز براجم للرصد، مبا يف ذلك رصد تغري  •
استخدام األرايض، وتقدمي معلومات شبه آنية إذا اكن ذلك 

للتنوع البيولويج ممكنا، السميا “لملناطق الساخنة” 

إرشاك املجمتعات األصلية واحمللية فضال عن أحصاب  •
املصلحة املعنيني يف مجع واستخدام املعلومات، مبا يف ذلك 

من خالل دمع الرصد املجمتيع وأنمظة املعلومات )اهلدف 
)18

دمع جممتعات املامرسة وأحصاب املصلحة يف جماالت  •
املهارات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنية 

ذات الصلة، ومراكز اخلربة الوطنية واإلقلميية يف جمال 
التنوع البيولويج وغريمه من أحصاب املصلحة املعنيني 

واملبادرات األخرى

مضان إتاحة معلومات التنوع البيولويج ذات الصلة  •
بشلك ميكن الوصول إلهيا بهسولة وحتسني آليات غرفة 

تبادل املعلومات الوطنية واإلقلميية والدولية، وتعزيز اخلدمات 
القامئة عىل املعلومات املوضوعية وإقامة أوجه الرتابط من 

أجل املسامهة يف إعداد الشبكة العاملية ملعارف التنوع 
البيولويج

)OFAC( اإلطار 19-2. تقاسم المعلومات عن الغابات في حوض الكونغو: مرصد الغابات في أفريقيا الوسطى

فياغفسيقةةاالورطى،اكةنتاوفسةاالبةةنةتاحولاحةلياال ةبةتاوالتنوعاالبةولوجيالل ةبةتاقضةياحسجي.اولحتارلطيا
ل نياوزراءاال ةبةتالورطاغفسيقةةا)COMIFaC(،اكةنامسصداال ةبةتافياغفسيقةةاالورطىا)OFaC(امسصدااإقلةمةةا

فسيداالسصداموارداال ةبةتافيا0اابلدان،او87ااملةوناهكتةرامناال ةبةتاالمطةسة.اوكةناالمسصداي معارنويةامعلومةتا
عةمياعناال ةبةتاوالتحققامنهةاولنسةقهة،امناخاللاشبكيامناالشسكةء،اوينشساالمعلومةتامناخاللانظةماللمعلومةتا
قةئماعلىااانتسنت.اولحللاهذهاالمعلومةتابوارطياخبساءاإلنتةجالقةريسا“حةلياال ةبةتافياغةبةتاحوضاالكون و”،ابمةا
فياذلكامعلومةتاعناال طةءاالحسجياوالتنوعاالبةولوجياوغةساذلكامناالمسةئل.اوغخةسااغصبحاالمسصداجزءاامنامنا

المسصداالسقمياالعةلمياللمنةطقاالمحمةيا)DOPa(االذيايعتبسا“م موعيامناالبنةياالتحتةياالمعلومةلةياالحسجياللتنوعا
البةولوجي”التزويداالمستخدمةن،امثلامديسياالمنتزهةت،اوصةنعياالقساراوالمساقبةنابةلورةئلالتقةةماورصداوربمةاالتنبؤا

بحةلياالمنةطقاالمحمةياوالض وطاعلةهةاعلىاالصعةداالعةلمي.228
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الهدفا20

حشد الموارد من جميع المصادر

بحلولاعةما2020،اكحداغقصى،اينب يا
إحداثازيةدةامحسوريافياالمستويةتا

الحةلةيالحشداالموارداالمةلةياللتنفةذاالفعةلا
للخطيااارتسالة ةياللتنوعاالبةولوجيا

2020-اا20امناجمةعاالمصةدر،اوفقةا
للعملةياالموحدةاوالمتفقاعلةهةافيا
ارتسالة ةياحشداالموارد.اويخضعاهذاا

الهدفاللت ةةساتااعتمةدااعلىالقةةمةتا
ااحتةةجةتاإلىاالموارداالتيارتعدهةا

األطسافاولبلغاعنهة.

ف 
هد

ال

موجزاللتقدماالمحسزانحوالحقةقاالهدف:
)2020 عام  )بحلول  الهدف  الهدفعنصر 

زيةدةامحسوريافياحشداالمواردا
المةلةياللتنفةذاالفعةلاللخطيا
اارتسالة ةياللتنوعاالبةولوجيا

اا20-2020امناجمةعاالمصةدرا
عنامستويةتاعةما0ا20

3

لماذا يعتبر هذا الهدف مهما
ال سضاالشةملالهذااالهدفاهوازيةدةاكمةياالموارداالمتةحيا

لتنفةذاالخطيااارتسالة ةياللتنوعاالبةولوجي.اورةكونا
للوفةءابهذااالهدفاآثةراعلىاإمكةنةيالحقةقااألهدافااألخسىا

البةلغاعددهةا9ااهدفةافياالخطيااارتسالة ةي.
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االتجاهات األخيرة والحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية

يف أول تقيمي له، خلص الفريق الرفيع املستوى املعين 
بالتقيمي العاملي لملوارد من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2011-2020 إىل أن تلكفة حتقيق أهداف 
أييش العرشين للتنوع البيولويج ستكون بني 150 مليار 

دوالر أمرييك و440 مليار دوالر أمرييك يف السنة.229 غري 
أن الفريق الحظ أيضا أن هذه األرقام جيب أن تعترب تقريبا 

عريضا لملوارد الالزمة لتحقيق األهداف بدال من تقديرات 
دقيقة. وخلص التقيمي الثاين للفريق الرفيع املستوى إىل 

أن األدلة املتاحة تدمع بشلك عريض هذه التقديرات، ولكن 
بالنسبة لبعض األهداف فقد تكون التقديرات متحفظة.230 

وخلص التقيميان إىل أن معظم االستمثارات الالزمة 
لتحقيق األهداف ستوفر منافع متعددة وينبيغ أال متّول 
من مزيانيات التنوع البيولويج وحدها، وأن كثريا من 

األنشطة ميكن متويلها عىل حنو مشرتك من خالل مزيانيات 
الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك، واملياه، وماكحفة 

التلوث وإجراءات املناخ ألن هذه املنافع سمتتد إىل التنوع 
البيولويج.

وقد نفذت أيضا تقديرات أخرى تتعلق بالمتويل، عىل 
املستوى الوطين )انظر اإلطار 20-1( وبالعالقة إىل أهداف 
حمددة من أهداف أييش للتنوع البيولويج )انظر اإلطار 
20-2(. وتؤيد هذه التقديرات معوما اخلالصة القائلة بوجود 

جفوة متويلية كبرية حاليا متعلقة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.

وهناك معلومات حمدودة عن المتويل احمليل لدمع التنوع 
البيولويج. غري أن بعض التقديرات تشري إىل أنه يبلغ 

20 مليار دوالر أمرييك يف السنة أو أكرث حول العامل231. 

وقد أبلغ ما يزيد عىل 30 طرفا عن متويل حميل للتنوع 
البيولويج من خالل إطار اإلبالغ األويل الذي أعد مبوجب 

االتفاقية232. وبيمنا ال تحمس هذه املعلومات بتقيمي عاملي 
شامل للمتويل احمليل للتنوع البيولويج يف هذه املرحلة، 
فإن معظم هذه البلدان قد أبلغ عن مستويات من المتويل 

احمليل املستقرة أو املزتايدة بشلك معتدل خالل السنوات 
األخرية )انظر مثال اإلطار 20/4(. وهناك أيضا معلومات 

حمدودة تتعلق باملوارد املقدمة من خالل قنوات أخرى مثل 
القطاع اخلاص واملنمظات غري احلكومية، وكذلك من خالل 

اآلليات املالية االبتاكرية.

وقد اكنت هناك زيادة عامة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية 
الثنائية املتعلقة بالتنوع البيولويج، وذلك مقابل خط األساس 

2006-2010. ومبالغ املوارد املكرسة لألنشطة اليت اكن 

اهلدف الرئييس فهيا هو التنوع البيولويج ظلت ثابتة نسبيا 
بني 2006 و2012. وتعزي الزيادة العامة يف املساعدة 

اإلمنائية الرمسية الثنائية املتعلقة بالتنوع البيولويج يف 
هذه الفرتة الزمنية أساسا إىل زيادة يف املساعدة اإلمنائية 

الرمسية اليت توجه إىل التنوع البيولويج كهدف “مهم” 
)انظر الشلك 20-1(. وبيمنا اكن هناك اخنفاض صغري 

يف املساعدة املتعلقة بالتنوع البيولويج يف عام 2012، 
فإن املساعدة للبلدان النامية، بشلك عام، وصلت إىل أعىل 

مستوى هلا يف عام 2013.

واملساعدة اإلمنائية الرمسية متعددة األطراف يه أيضا 
مصدر مهم لمتويل التنوع البيولويج غري أن هناك 

معلومات حمدودة عن املبلغ اللكي لألموال املقدمة من 
خالل هذه القناة. وأحد أمثلة املساعدة اإلمنائية الرمسية 

متعددة األطراف هناك المتويل املقدم من خالل مرفق 
البيئة العاملية. واكنت مكية املوارد املوجهة إىل مرفق 
البيئة العاملية تزداد مع مرور الوقت، مع زيادة كبرية 

بوجه خاص بني فرتيت الزتود الرابعة واخلامسة مبوارد 
صندوق البيئة العاملية. غري أن مبلغ املوارد اليت قدمت 
بالتحديد لملجاالت البؤرية للتنوع البيولويج ظلت ثابتة 

نسبيا بصورة مطلقة منذ فرتة الزتود الثالثة ملوارد مرفق 
البيئة العاملية )انظر الشلك 20-2(. وخالل اجمتاع 

الزتود السادسة ملوارد مرفق البيئة العاملية تعهدت البلدان 
املاحنة بتقدمي مبلغ وقدره 4.43 مليار دوالر أمرييك لدمع 
البلدان النامية خالل فرتة أربع سنوات، يف منع تدهور 
البيئة العاملية، مبا يف ذلك مبلغ وقدره 1.30 مليار دوالر 

أمرييك للتنوع البيولويج .233

وتشري االجتاهات واملعلومات احملدودة املتاحة، إىل أنه 
بيمنا أحرز بعض التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف، فإن التقدم 

احملرز حىت اليوم ال يكيف للوفاء باهلدف حبلول عام 2020.
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الشكلا20-ا.االمسةعدةااإلنمةئةياالسرمةياالمخصصياللتنوعاالبةولوجيا
بةناالسنواتا2006او2ا20ابملةةراتاالدواراتااألمسيكةيا)غرعةراعةما2ا20ا

ثةبتي(اوكنسبيامئوييامنام موعاالمسةعدةااإلنمةئةياالسرمةي234.اولشةسا
المسةعدةااإلنمةئةياالسرمةيااألرةرةياإلىاالتمويلاالذيارةقدمالحديداا
لمعةل ياالمسةئلاالمتعلقيابةلتنوعاالبةولوجي.اولشةساالمسةعدةااإلنمةئةيا

السرمةياالمهمياإلىاالتمويلاالذياقدايكونالهاغغساضاغولةياغخسىاولكنهامعا
ذلكامتصالابةلتنوعاالبةولوجي.

الشكلا20-2.ام موعاالتمويلامنامسفقاالبةئياالعةلمةياواألموالامناغجلا
الم ةلاالبؤرياللتنوعاالبةولوجيابةناالمسحلياالت سيبةياوفتسةاالتزوداالخةمسيا

لمواردامسفقاالبةئياالعةلمةيامعبسااعنهابماليةناالدواراتاحتىاربتمبس/
غيلولا2013.احةثالمالصنةاااألموالاالممكنياللم ةاتاالبؤريياالمتعددةا

ولخصةصهةاللم ةاتاالبؤريياللتنوعاالبةولوجياحسباااقتضةء.235
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الشكل 3-20: التمويل المقدم لحفظ التنوع البيولوجي خالل الفترة -2013

2014، من خالل قنوات مختلفة كنسبة مئوية من إجمالي تمويل التنوع 
البيولوجي.
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اإلطار 20-1. أدلة لفجوات التمويل في المملكة المتحدة 236

إنالكةلةااالوفةءابةألهدافاالبةئةياللمملكة المتحدةا“للتنوعاالبةولوجي،اوالمنةظساالطبةعةي،اوالتخفةاامنال ةساالمنةخ،ا
وإدارةامخةطساالفةضةنةت،اوالبةئياالتةريخةيالألراضياالزراعةي،اونوعةياالتسبي،اونوعةياالمةةه،اوحمةيياالموارداوالوصولا

العةم”اقّدرتاارتنةدااإلىاغهدافاالمملكياالمتحدةاالقةئمياومعداتاالمدفوعةتاال ةريياللبةئياالزراعةي،اولفتسضاإدارةا
16.2املةوناهكتةرامنااألراضياالزراعةياوالحسجةيافياالمملكياالمتحدة.اولقدراالتكةلةااالكلةيابحواليا1.986املةةرايوروا
فياالسنيا]2.906املةةرادواراغمسيكيافياالسني[،اوهوامةايبلغاثالثامساتامةزانةياالبةئياالزراعةياالسنويي.اوعالوةاعلىا

ذلك،افقداغشةساإلىاغناالتكةلةااربمةاكةنتاغقلامناقةمتهةاالحقةقةي.
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اإلطار 20-2. احتياجات التمويل لتقليل خطر انقراض الطيور237

غجسيالقةةماللنظسافيالكةلةاالحسةناحةلياالحفظاألنواعاالطةوراالمهددةابةانقساضا)بةلتحديدا“لتس ةل”اكلامنهةافيا
فئياواحدةامنافئةتاالتهديدالاللحةداالدوليالحفظاالطبةعيا)IUCN((،اوقّدراغنهابةلنسبيالألنواعاالمهددةابةانقساضاعةلمةةا

وعددهةا5اااانوعة،ارتكوناالتكةلةاامةابةنا0.875املةةرادواراغمسيكياو1.23املةةرادواراغمسيكياخاللاالعقداالقةدم،اوغنا
2اافياالمةئيامناهذهاالحةجياي سيالمويلهةاحةلةة.اوعندمةالماالنظسافيااألنواعاالمهددةابةانقساضاعلىاالصعةداالعةلميا
علىاالقةئمياالحمساءالاللحةداالدوليالحفظاالطبةعياب ةنباالطةور،ازادتاالتكةلةااالتقديسيياإلىامةابةنا3.41املةةرادوارا
غمسيكياإلىا4.76املةةرادواراغمسيكيافياالسنياعبساهذااالعقد.اورتكونالكةلةااحمةيياجمةعاالمنةطقاالمهمياللطةورا

65.1املةةرادواراغمسيكيارنوية.اوحمةيياالمواقعاالمهميالفئةتاالتصنةاااألخسىاغيضةارتزيداذلكاإلىا76.1املةةرادوارا
غمسيكيارنوية.اولدعماهذهاالتقديساتاالخالصياالعةمياومفةدهةاغناهنةكاحةجياإلىازيةداتاهةئليافياالتمويل.

إجراءت لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

استنادا إىل خمتلف خطوط األدلة املستخدمة يف الطبعة 
الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج، فإن 

اإلجراءات التالية تكون فعالة وميكن أن تساعد عىل اإلرساع 
من التقدم حنو تنفيذ اهلدف 20، إذا طبقت عىل نطاق أوسع. 

ومن شأهنا أن تهسم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى، مكا 
هو موحض بني قوسني:

إبراز خمتلف قمي التنوع البيولويج لالقتصاد واملجمتع  •
من خالل التقيميات الوطنية، وحسب االقتضاء، التقيميات 
دون الوطنية )اهلدفان 1 و2(. وينبيغ أن يتضمن ذلك تقيمي 

املنافع املشرتكة لالستمثارات يف التنوع البيولويج، وتاكليف 
التقاعص عن العمل عىل األجل الطويل

إعداد اخلطط املالية الوطنية للتنوع البيولويج، جكزء  •
من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج 

)اهلدف 17(، تمتىش، إن أمكن، مع دورات التخطيط املايل 
الوطين واملتعدد السنوات. وينبيغ أن حتدد اخلطط بوضوح 
احتياجات المتويل، والفجوات واألولويات اليت تحمس مبزيد 

من استعامل املوارد املسهتدفة

إدماج التنوع البيولويج يف خطط التمنية الوطنية و/أو  •
خطط التعاون اإلمنايئ )اهلدف 2(

توسيع مصادر متويل التنوع البيولويج، مبا يف ذلك  •
باستكشاف آليات المتويل االبتاكرية، مثل إصالح اإلعانات 

ونظم املدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية )اهلدف 3(، 
مع االعرتاف بأن أي مصدر واحد للمتويل لن يكون اكفيا للوفاء 

جبميع االحتياجات )انظر اإلطار 20-4(
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اإلطار 20-3 - تمويل التنوع البيولوجي في الهند

غجستاالهندالقةةمةالفصةلةةالح ماالتمويلاالذياقدمتها
لحفظاالتنوعاالبةولوجي.اونظساالتقةةمافيامختلاا

مصةدراالتمويل،ابمةافياذلكاالتمويلااألرةرياالمبةشسا
والتمويلاغةسااألرةريامناوزارةاالبةئياوال ةبةتافضالا
عناالتمويلاالهةمشياغةساالمبةشس،االذيايضماالمواردا
المخصصيامناوزاراتاوإداراتاغخسىاوالتيالهةاغثساعلىا
حفظاالتنوعاالبةولوجي.اوقدااحتسباالتمويلاالمقدما

مناخاللامصةدراهةمشةيابةرتعمةلامضةعااغعسباعنا
كةفةيااارلبةطاالمبةشساارتعمةلاالمواردابحفظاالتنوعا

البةولوجي.اولماغيضةاالنظسافياالموارداالمقدميامناخاللا
حكومةتاالوايةت.اووجداالتقةةماغنهاخاللاالفتسةا2013-

4ا20،اصسفاغكثسامنا1.48املةةرادواراغمسيكياعلىاحفظا
التنوعاالبةولوجي،ابنسبيا55افياالمةئياعلىامستوىا

الوايي،او20افياالمةئيامناخاللاوزارةاالبةئياوال ةبةتاو25افياالمةئيامناخاللا24اوزارةاوإدارةاغخسىاعلىاالمستوىا
الوطنيا)انظساالشكلا20-3(.اوزاداالتمويلااألرةريامناالحكومياالمسكزييامناعةما2006اإلىاعةما2013،ابةنمةاغظهستا

األموالابعداعةما0ا20ازيةدةاقدرهةاحواليا30افياالمةئيامقةرنياإلىاخطااألرةسافياالفتسةا238.2010-2006

اإلطار 4-20: زيادة الموارد من خالل المدفوعات البيئية: صندوق المياه في وادي كاوكا، جنوب غرب كولومبيا

إناوادياكةوكةامنطقياعةلةيااإلنتةجاوالخصوبي،اوبهةاعدداهةئلامنامنتت ياقصباالسكس.اويعداقصباالسكساغيضةا
محصولالصديساومحليامهماللبلد.اولقعاهذهاالمنطقيافيانظةماهةدرولوجياغنياجداايحتوياعلىامست معةتامةةها
مهميالوفساالمةةهاإلىا000ا900اشخصةايعةشونافياالمدن،ابمةافياذلكامدينياكةلياالعةصمي.اوهذهاالمنظقيابةل يا
الحسةرةياللعواملاالمنةخةياالتيالسبباندرةاالمةةهاخاللافصلاالصةا.اونفذاصندوقاللمةةهالتأمةناالتنوعاالبةولوجيا

ومنةفعاالخدمةتاالمسلبطيابةلمةةه،اوخصوصةاخفضاالتسرباواإلبقةءاعلىالدفقةتاالمةةه.اولضمااألنشطياالتيالمتامنا
خاللاارتثمةراتاالصندوقاحفظامةااايقلاعنا000ا25ااهكتةرامناالنظمااإليكولوجةياالطبةعةياولحسةناإدارةاالمنةظسا

الطبةعةي.اوروفالعوداهذهااألنشطيابةلنفعاعلىا000ا920اشخصةافيامنةطقاالمصبةتاوإنتةجاقصباالسكس.239

وزارة البيئة والغابات 
)تمويل أساسي(

وزارة البيئة والغابات 
)تمويل غير أساسي(

الواليات

قنوات وطنية )الوزارات 
واإلدارات األخرى(

االشكلا20-3:االتمويلاالمقدمالحفظاالتنوعاالبةولوجياخاللاالفتسةا
2013-4ا20،امناخاللاقنواتامختلفياكنسبيامئوييامناإجمةليا

لمويلاالتنوعاالبةولوجي.
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الجزء الثالث 
الموجز

البيولوجي نحو عام 2020 ويستكشف أيضا 
الفرص لتحقيق رؤية عام 2050 للخطة 

االستراتيجية فضال عن المساهمة في خطة 
التنمية المستدامة األوسع نطاقا.
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موجز للتقدم المحرز نحو تحقيق غايات الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع 
البيولوجي

يقدم هذا القسم الفريع عرضا عاما للتقدم احملرز حنو 
تنفيذ غايات اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج -2011

2020 وأهداف أييش للتنوع البيولويج، وذلك استنادا 

استقراءات   )1( إىل مصدرين حمددين من املعلومات ومها: 
لالجتاهات الراهنة حنو الغايات امخلس للخطة االسرتاتيجية 

واملعلومات املقدمة من  وفقا ملجموعة من املؤرشات، )2( 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج من خالل تقاريرها 

الوطنية اخلامسة إىل االتفاقية. وشلك هذان املصدران 
جزءا من تقيمي التقدم احملرز حنو تنفيذ املكونات الفرعية 

مجليع األهداف املقدمة يف األقسام السابقة، واملجمعة 
“لوحة متابعة” األهداف املبينة يف الصفحة 18. واستمكاال 

لتقيميات اخلرباء للك هدف عىل حدة، فإن املؤرشات 
املشرتكة واالستقراءات والتقارير الوطنية تساعد عىل تقدمي 
موجز للتقدم احملرز حنو تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج، وغاياهتا االسرتاتيجية وأهداف أييش للتنوع 
البيولويج.

استقراءات لالتجاهات الراهنة

إن العديد من تقيميات األهداف يف القسم السابق من 
نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج هذه والتقرير 

التقين األسايس240 يتضمن رسوما بيانية تظهر استقراءات 
لالجتاهات يف املؤرشات حىت العام 2020، استنادا إىل 

البيانات السابقة باستخدام األساليب اإلحصائية املستخدمة 
لسري التوقعات حىت التارخي اليت حتدده معظم أهداف 

أييش للتنوع البيولويج باعتباره نقطة هنايهتا. وهذه ليست 
توقعات، ألهنا تفرتض أن مجيع الدوافع تظل ثابتة، ويه 

ال تستطيع أن تأخذ يف احلسبان التغريات املمكنة يف 
السياسات أو السلوك. غري أهنا تعيط إشارة إىل ما حيمتل 

أن تقود إليه بعض االجتاهات، وذلك إذا اسمترت الدوافع 
واملامرسات األخرية دومنا تغيري.

وبصورة اكملة، مت اختيار 55 مؤرشا هلا عالقة بأهداف 
أييش العرشين للتنوع البيولويج. ويظهر الشلك 1-21 

موجزا مجليع هذه املؤرشات، املجمعة وفقا للغايات 
االسرتاتيجية وما إذا اكنت متثل احلالة الفعلية للتنوع 

البيولويج، والضغوط عىل التنوع البيولويج، أو استجابات 
السياسات. والرسالة الشاملة هلذه املؤرشات تظل مماثلة 

للوضع الذي جرى حتليله يف الطبعة الثالثة من نرشة 
وبصفة عامة، فإن  التوقعات العاملية للتنوع البيولويج: 

االستجابات املوجبة لقضايا التنوع البيولويج آخذة يف 
الزيادة )19 من 32 مؤرشا من املؤرشات لالستجابة(؛ ولكن 

مؤرشات الضغوط عىل التنوع البيولويج تظهر زيادة متوقعة 
)6 من 7 مؤرشات الضغوط(؛ ولكن توقعات حالة التنوع 

البيولويج تظهر تدهورا كبريا )13 من 16 مؤرشات للحالة( 
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الغاية االستراتيجية ألف: معالجة األسباب الكامنة

الغاية االستراتيجية باء: خفض الضغوط المباشرة

الغاية االستراتيجية جيم: تحسين الحالة

الغاية االستراتيجية دال: تعزيز المنافع للجميع

الغاية االستراتيجية هاء: تعزيز التنفيذ

الشكل 21-1. االتجاهات في المؤشرات من عام 2000 والمتوقعة حتى عام 2020 بالنسبة للغايات االستراتيجية الخمس للخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2011-2020. وتظهر تدابير الدول )العمود األيسر( باللون البرتقالي، وتدابير الضغوط )العمود األوسط( باللون األحمر، وتدابير االستجابة )العمود 

األيمن( باللون األخضر. ويمثل الخط األفقي المخطط قيمة مؤشر النموذج في عام 2010. وبالنسبة لمؤشرات الدولة واالستجابة، فإن االنخفاض بمرور 
الوقت يمثل اتجاها غير مواتي )هبوط التنوع البيولوجي، وهبوط االستجابة(. والخط المخطط الملون ال يمثل اتجاها مهما، بينما السطر الملون الصلب يمثل 

تغيرا متوقعا مهما بين السنوات 2010 و2020. وحيث أن المؤشرات لم تكن متاحة لالستقراء، فإن الرسوم البيانية تركت فارعة. وتوحي الرسوم البيانية 
عموما باتجاهات سلبية لكل من حالة التنوع البيولوجي والضغوط عليها، بالرغم من أن االتجاهات اإليجابية في االستجابات تشير إلى حفظ التنوع البيولوجي 

واستخدامه المستدام.241

ولك هذا مع افرتاض أن الدوافع  بني السنوات 2010 و2020 – 
اجلارية تظل ثابتة. وعرب الغايات االسرتاتيجية امخلس، 

ميكن تلخيص رسائل هذه االستقراءات مكا ييل:

الغاية االستراتيجية ألف )معالجة األسباب الكامنة(

تركز األهداف يف هذه الغاية أساسا عىل االستجابات 
للدوافع الاكمنة وراء فقدان التنوع البيولويج. ومؤرشات 

االستجابة املتعلقة بالغاية ألف، ومثال ذلك أن التدابري الرامية 

للهنوض بأمناط االسهتالك واإلنتاج املستدامة، تظهر اجتاها 
إجيابيا. غري أن االستقراءات تظهر زيادة مسمترة يف 

ويه البصمة  مجيع مؤرشات الضغوط املتعلقة هبذه الغاية: 
اإليكولوجية، وبصمة املياه، واالستغالل البرشي لإلنتاجية 

األولية الصافية )نسبة منو نباتات الكوكب اليت يستخدمها 
الناس(. وقد تشري هذه االجتاهات املتعارضة إىل تأخريات 

أو اليت تتحرك حنو  زمنية يف آثار التغريات اإلجيابية – 
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املامرسات املستدامة اليت تتجاوزها مع ذلك الضغوط 
املتعارضة.

الغاية االستراتيجية باء )خفض الضغوط المباشرة(

تظهر املؤرشات مضن هذه الغاية أيضا التناقض بني 
حتسني االستجابات، وزيادة الضغوط، وتدهور حالة التنوع 
البيولويج. وبيمنا جيري بشلك مزتايد استخدام تراخيص 

االستدامة ملنتجات الغابات ومصايد األمساك، فإن الضغوط 
من جهود الصيد، واستخدام النرتوجني واألنواع الغازية من 

املتوقع أن تزداد لكها حىت عام 2020. ويظهر 11 تدبريا 
منفصال عن حالة املوائل واألنواع املتعلقة هبذه الغاية تدهورا 

مسمترا.

الغاية االستراتيجية جيم )تحسين حالة التنوع البيولوجي(

يظهر املؤرشان حلالة التنوع البيولويج مضن هذه الغاية، 
ومها مؤرش الكوكب احلي، ومؤرش القامئة امحلراء، 

تدهورات جارية واستقراءات للتدهور املسمتر حىت عام 
2020، استنادا إىل الدوافع الراهنة. ومن ناحية أخرى، فإن 

االستجابات مع اجتاهات إجيابية تتضمن تغطية املناطق 
احملمية، مبا يف ذلك فاعليهتا، ومتثيلها اإليكولويج، ودرجة 

امحلاية ملواقع التنوع البيولويج الرئيسية.

الغاية االستراتيجية دال )تعزيز المنافع(

يغيط عدد قليل جدا من املؤرشات المكية مبارشة األهداف 
مضن هذه الغاية االسرتاتيجية. فاملؤرش الوحيد الذي يتصل 
مبارشة هبذه الغاية االسرتاتيجية اليت اكنت متاحة للتقيمي 

هو مؤرش القامئة امحلراء لمللحقات الذي أظهر أن هذه 
األنواع تتحرك يف املتوسط حنو االنقراض، مما يويح بأن 

هذه اخلدمة للنظم اإليكولوجية يف طريقها إىل التدهور. غري 
أن هناك بعض املؤرشات لغايات اسرتاتيجية أخرى تقدم 
الدليل عىل التقدم احملرز حنو األهداف مضن هذه الغاية 

االسرتاتيجية. وتمشل هذه املؤرشات املتعلقة مبدى املوائل، 
وضغوط الصيد والضغوط األخرى. وتويح احلالة الراهنة 

هلذه امؤرشات أن النظم اإليكولوجية واخلدمات اليت تقدمها 
يه يف طريقها إىل التدهور ويتوقع أن تسمتر يف تدهورها 

حىت عام 2020.

الغاية االستراتيجية هاء )تعزيز التنفيذ(

تتعلق مجيع املؤرشات املستخدمة هلذه الغاية باالستجابات 
وتتضمن مؤرشات عن توافر البيانات واملعارف، والمتويل 
للحفظ واملساعدة اإلمنائية. ويه تظهر مجيعها الزيادات 

األخرية، مما يشري إىل إجراءات إجيابية حنو الغاية، 
والزيادات املسمترة املتوقعة حىت عام 2020.

االستنتاجات

هذه املؤرشات تستمكل التقيميات األكرث مشوال امللخصة يف 
القسم السابق. وهذه املجموعة من املؤرشات يه أكرث مشوال 

من املؤرشات املتاحة للطبعة الثالثة من نرشة التوقعات 
العاملية للتنوع البيولويج، ولكهنا تقدم حفسب صورة 

جزئية من التقدم احملرز حنو تنفيذ أهداف أييش للتنوع 
البيولويج. وتويح املؤرشات واستقراءاهتا اإلحصائية حىت 

عام 2020، أن آثار االستجابات اليت تدمع حفظ التنوع 
البيولويج واستخدامه املستدام ال ميكن أن متزي بعد يف 
شلك ضغوط منخفضة أو حالة حمسنة للتنوع البيولويج. 

وميكن رشح جزء من ذلك بالتأخريات الزمنية بني اإلجراءات 
املتخذة والنتاجئ اإلجيابية املتخذة والنواجت اإلجيابية اليت 

ولكهنا تويح أيضا أن  ستأيت هبا يف هناية األمر – 
اإلجراءات حتتاج إىل تعزيزها واإلرساع فهيا إذا اكن األمر 

يقتيض حتقيق غايات اخلطة االسرتاتيجية.

معلومات من التقارير الوطنية الخامسة

تقدم التقارير الوطنية اخلامسة اليت جرى تقيميها ألغراض 
الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولويج 

)ويه 64 تقريرا يف مجموعها حىت يوليو/متوز 2014( تقدم 

خطا إضافيا من األدلة عن التقدم احملرز حنو تنفيذ أهداف 
أييش للتنوع البيولويج. وتعزز هذه التقارير التقيمي الشامل 

ومفاده أنه بيمنا أحرز تقدم حنو حتقيق لك األهداف، فهي 
ليست اكفية بشأن املسارات اجلارية للوفاء باألهداف حبلول 

التارخي الهنايئ يف عام 2015 وعام 2020 )انظر الشلك 
2-21(. ومتشيا أيضا مع النتاجئ من املؤرشات، تويح 

املعلومات يف التقارير الوطنية بأن معظم التقدم قد أحرز 
بالعالقة إىل األهداف 11 و16 و17 من أهداف أييش للتنوع 

البيولويج، املتعلقة باملناطق احملمية، وعن بروتوكول ناغويا 
بشأن احلصول وتقامس املنافع، واالسرتاتيجيات وخطط 

العمل الوطنية للتنوع البيولويج؛ بيمنا اكن التقدم حمدودا 
بوجه خاص بالنسبة للهدفني 3 و10، فميا يتعلق بإصالح 

احلوافز والضغوط عىل النظم اإليكولوجية املعرضة ألثر تغري 
املناخ ومحتض احمليطات.
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ال توجد معلومات

االبتعاد عن الهدف

عدم إحراز تقدم

التقدم ولكن بمعدل غير كافي

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

الهدف 4

الهدف 5

الهدف 6

الهدف 7

الهدف 8

الهدف 9

الهدف 10

الهدف 11

الهدف 12

الهدف 13

الهدف 14

الهدف 15

الهدف 16

الهدف 17

الهدف 18

الهدف 19

الهدف 20

على المسار الصحيح للوفاء بالهدف

على المسار الصحيح لتجاوز الهدف

الشكل 21-2 – تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي استنادا إلى المعلومات المتضمنة في 64 من التقارير الوطنية الخامسة. 
242 وقد قيم حوالي 60 في المائة من هذه التقارير صراحة التقدم الوطني نحو تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وحيث كان الحال كذلك، فإن التقييم 

القطري طبق على نفس المقياس المكون من مقياس من خمس نقاط يستخدم في “لوحة متابعة” الهدف التي تظهر في الصفحة )18( في هذا التقرير. 
وفي الحاالت األخرى، استخلص التقييم من المعلومات الواردة في التقرير. وهناك عدد من هذه التقارير لم تحتوي على معلومات تسمح بتقييم التقدم 

المحرز. وتقدم هذه الحاالت في الشكل أمام عبارة “ ال توجد معلومات”.
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التفاعالت فيما بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إن أهداف أييش متصلة بعمق بضعها بالبعض األخر ولكن 
العالقات بني األهداف تتباين يف القوة ويه يف الغالب غري 

ممتاثلة )انظر الشلك 3-21(. وسوف تتباين هذه التفاعالت 
مع الظروف الوطنية وميكن أن تكون إجيابية أو سلبية للتنوع 

البيولويج، استنادا إىل أنواع اإلجراءات املتخذة. وهلذا 
السبب، من املفيد النظر فهيا عند تصممي اإلجراءات الوطنية 

لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020. 
واإلجراءات املنسقة اليت تعظم التفاعالت اإلجيابية بني 
األهداف حيمتل أن تقلل التاكليف الشاملة لتنفيذ إحدى 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج 

وتعظم تنفيذها ووقت تطبيقها.

وبعض األهداف تؤثر يف معمظها عىل األهداف األخرى 
)التفاعالت عىل مستوى التنفيذ(، بيمنا تتأثر األخرى بأهداف 

أخرى )التفاعالت عىل مستوى اإلعداد(. وبصفة خاصة، فإن 
اإلجراءات املتخذة لبلوغ األهداف 2 )قمي التنوع البيولويج( 

و4 )اإلنتاج واالسهتالك(، و17 )اعمتاد  و3 )احلوافز( 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج(، 
و19 )قاعدة املعارف(، و20 )املوارد املالية(، حيمتل أن يكون 

هلا تأثريات عىل أهداف أخرى. ولذلك، ينبيغ النظر يف هذه 

األهداف باعتبارها مهمة اسرتاتيجية ألهنا تؤثر عىل حتقيق 
نطاق عريض من األهداف والغايات االسرتاتيجية.

ومن ناحية أخرى، فإن حتقيق اهلدف 5 بشأن خفض فقدان 
املوائل، وبالتايل معاجلة الضغط اجلاري األكرب عىل فقدان 

التنوع البيولويج األريض، سيتطلب هنجا منسقا يستند 
إىل اإلجراءات املركزة عىل معظم األهداف األخرى. ومثال 

ذلك، مكا جاء يف ملخص اهلدف 5، فإن اسرتاتيجية خلفض 
إزالة الغابات أو إحداث تغري آخر يف استخدام األراض،  قد 
التوعية العامة واملشاركة )اهلدف 1(، أو إطار قانوين  يتطلب: 
أو إطار للسياسات الستخدام األرايض أو التخطيط املاكين 

)اهلدف 2(، أو التدابري احلافزة، اإلجيابية والسلبية عىل 
السواء )اهلدف 3(، أو معاجلة سالسل إمدادات السلع لتقييد 
املنتجات من املصادر غري القانونية أو غري املستدامة )اهلدف 

4(، أو الهنوض بزيادات مستدامة يف إنتاجية األرايض 
الزراعية واملرايع املوجودة )اهلدف 7(، أو إعداد شباكت 

املناطق احملمية )اهلدف 11(؛ وإرشاك املجمتعات األصلية 
واحمللية )اهلدف 18(، ورصد استخدام األرايض وتغطية 

األرايض )اهلدف 19(، وحشد املوارد )اهلدف 20(.
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الشكل 3-21. قوة التفاعالت بين أهداف أيشي، على المستوى العالمي، استنادا إلى رأي الخبراء، الذي يوصف باعتباره أثر الصف على العمود. وتشير كثافة 
األلوان إلى قوة العالقة )خافت – منخفض، متوسط – متوسط، داكن – عالي(. ومثال ذلك أن أثر الهدف 2 )T2(، على الهدف 10 )T10( قوي، بينما أثر 

الهدف T10( 10( على الهدف 2 )T2( ضعيف نسبيا.243

T1 T3T2 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
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وهناك العديد من األهداف اليت تتأثر أساسا بأهداف 
أخرى. ومثال ذلك أن األهداف 12 )حفظ األنواع(، و13 
)التنوع اجليين(، و10 )النظم اإليكولوجية الضعيفة( و15 

)استعادة النظم اإليكولوجية وقدرهتا عىل التحمل( تتأثر 
كثريا باإلجراءات اليت تركز عىل أهداف أخرى، ولذلك فهي 
تستفيد كثريا من التقدم احملرز حنو حتقيق مجيع األهداف 

األخرى، ولو بصورة غري مبارشة. غري أن تنفيذ اإلجراءات 
املتعلقة مبارشة هبدف معني )مثل تنفيذ السياسات لصيانة 

يه  التنوع اجليين لملاشية، أو منع حاالت انقراض األنواع( 
أوىل اخلطوات الفورية لتحقيق تقدم حنو بلوغ هذه األهداف 

ويه من بني اإلجراءات اليت ستنتج أرسع التأثريات 
اإلجيابية عىل النوع البيولويج.



134 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي- االصدار الرابع

إن دور التنوع البيولويج يف دمع رفاه اإلنسان معرتف به 
بصورة عريضة يف رؤية عام 2050 للخطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2020-2011 ““حبلول عام 2050، ُيقميمّ 
التنوع البيولويج وحُيفظ ويستعاد ويستخدم برشد، وتصان 
خدمات النظام اإليكولويج، مما يؤدي إىل استدامة كوكب 

سلمي وتقدمي منافع أساسية مجليع الشعوب”.

ولملساعدة يف حتليل العالقات األطول أمدا بني اإلجراء 
املتعلق بالتنوع البيولويج والتحديات األوسع اليت تواجه 

املجمتعات البرشية، نظرت الطبعة الرابعة من نرشة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولويج إىل االجتاهات استنادا 

فضال عن  إىل سياسة “سري األمور عىل النحو املعتاد” 
السيناريوهات املمكنة للوفاء بأهداف التنوع البيولويج 

بصورة آنية، وأهداف املناخ واحلد من الفقر، متشيا مع رؤية 
اخلطة االسرتاتيجية لعام 2050.

تحديات “سير األمور على النحو المعتاد”

تويح السيناريوهات املستقبلية يف التقرير التقين 
األسايس244 إىل مخسة حتديات رئيسية يف الفرتة حىت 

عام 2050 يف إطار سيناريو سري األمور عىل النحو املعتاد. 
وجيب معاجلة التحديات التالية ليك يمت التوصل إىل رؤية 

اخلطة االسرتاتيجية:

من املتوقع أن يصبح تغري املناخ دافعا رئيسيا لفقدان  •
التنوع البيولويج وتغري النظم اإليكولوجية حبلول عام 2050. 

فزيادات درجة احلرارة العاملية مبقدار 0.4 إىل 2.6 درجة 

موئية حبلول عام 2055 ومبقدار 0.3 إىل 4.8 درجة موئية 
حبلول عام 2090 سيصاحهبا ارتفاع مستويات البحر، 

وتغريات يف أمناط هطول األمطار، وخسارة جسمية يف 
اجلليد البحري يف احمليط المشايل يف الصيف وزيادة 

محتض احمليطات. وهذه التغريات سيكون هلا نطاق عريض 
من اآلثار عىل التنوع البيولويج عىل املستوى اجليين، 

ومستوى األنواع ومستوى النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك 
التحوالت يف توزيع األنواع والنظم اإليكولوجية، والتغريات 
يف وفرة األنواع وزيادة خماطر االنقراض. وميكن جلهود 

ختفيف تغري املناخ أن تكون هلا آثار كبرية جدا عىل التنوع 
البيولويج سواء اآلثار اإلجيابية أو السلبية.

الطلب عىل األرايض اخلصبة من املتوقع أن يزداد  •
بدرجة كبرية حبلول عام 2050. إن مزجيا من اتساع الزراعة 

والطاقة احليوية يف جمال سيناريوهات “سري األمور عىل 
ميكن أن ينتج عنه تراجع يف األرايض عىل  النحو املعتاد” 

املستوى العاملي، حبيث لن يكون فيه جمال اكف حلفظ املوائل 
األرضية الطبيعية، مما يؤدي إىل تدهورات كبرية يف التنوع 

البيولويج.

حيمتل أن يهنار الكثري من مصايد األمساك الربية وأن  •
تسيطر تربية األحياء املائية عىل إنتاج األمساك حبلول عام 

2050. فإذا مل تنخفض اإلعانات الضارة ومل تتحسن إدارة 

النظم البحرية اإلقلميية وغري اإلقلميية، فإن اآلثار السلبية 
ملصايد األمساك الطبيعية الربية يتوقع أن تزداد كثريا 

حبلول عام 2050 يف مناطق عديدة، مبا يف ذلك اهنيار أعداد 

تحقيق رؤية التنوع البيولوجي لعام 2050
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األمساك املستغلة. أما الزيادات الكبرية يف إنتاج األمساك 
عىل املستوى العاملي املتوقعة لعام 2050 فسوف تأيت أساسا 
من تربية األحياء املائية. ويثري هذا التوسع الرسيع مجموعة 

خمتلفة من الشواغل مهنا التلوث، وزيادة الطلب عىل األعالف 
عالية الربوتني والتنافس عىل األرايض أو املناطق الساحلية.

توقع أن تزداد ندرة املياه يف مناطق عديدة من العامل  •
حبلول عام 2050. من املتوقع أن يتضاعف تقريبا الحسب 

من املياه العاملية من نظم املياه العذبة حبلول عام 2050 يف 
معظم سيناريوهات سري األمور عىل النحو املعتاد. وسينتج 
عن ذلك اخنفاض يف تدفق املياه للنظم اإليكولوجية لملياه 

العذبة، اليت تعمتد بدرجة عالية عىل تدفق املياه للحفاظ عىل 
التنوع البيولويج ووظائف النظم اإليكولوجية. وتشلك حاليا 

املياه إلنتاج الغذاء ما نسبته 84 يف املائة من االسهتالك 

العاملي لملياه، وتسيطر عىل االسهتالك العاملي لملياه املتوقع 
مستقبال.

ميكن ملزجي من الدوافع أن يدفع بعض النظم فميا وراء  •
نقاط التحول عىل املستويات اإلقلميية حبلول عام 2050. 

وهناك دليل عىل أن العديد من التحوالت واسعة النطاق قد 
بدأت بالفعل وأن السيناريوهات تشري إىل أن هذه ميكن 

أن تتسبب يف اختالل كبري للنظم االجمتاعية اإليكولوجية. 
واملثاالن األفضل تفهام مها تدهور الشعاب املرجانية 

بسبب مزجي من التلوث وممارسات صيد األمساك املدمرة، 
واألنواع الغريبة الغازية، ومحتض احمليطات واالحرتار 

العاملي، وفقدان اجلليد البحري الصييف يف احمليط 
المشايل بسبب االحرتار العاملي. وتتضمن حتوالت النظام 

تدهور غابات األمازون املدارية الرطبة بسبب مزجي من إزالة 
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المستويات في عام 2050 المتوسط 
عبر سيناريوهات االستجابة الثالث

إنتاج األغذية في عام 2000 المتوسط 
عبر سيناريوهات االستجابة الثالث

النسبة في عام 2050 المتوسط 
القيم في عام 2010عبر سيناريوهات االستجابة الثالثة

عدد السكان مؤشر القائمة الحمراء ثراء األنواع متوسط وفرة األنواع

 القيم في عام 2050 تحت
 “سير العمل على النحو المعتاد”

القيم في عام 2050 المتوسط عبر 
سيناريوهات االستجابة الثالث

وباء ألف

دالجيم

الشكل 21-4. الحالة المستقبلية المتوقعة للتنوع البيولوجي، وانبعاثات غازات الدفيئة وإنتاج الغذاء في عام 2050 وفقا لخط األساس والسيناريوهات 
ألف اتجاهات “سير العمل على النحو المعتاد”(، يمكن تحقيق تحسن ملحوظ في حالة  االجتماعية االقتصادية البديلة. تبين التوقعات أنه بالنسبة لخط األساس 

جيم ف،ي  ، والتنوع البيولوجي األرضي )وفقا للمؤشرات األربعة؛  ب التنوع البيولوجي البحري )حسبما تشير إليه نسبة األرصدة السمكية المفرط استغاللها: 
. دال نفس الوقت مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة )جيم( وتحسين إنتاج األغذية 

ب
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الشكل 21-5. المسارات المتناقضة إلى االستدامة من خالل استخدام السيناريوهات االجتماعية- االقتصادية لريو20+. السيناريوهات المقدمة هنا من 
شأنها أن تحقق بحلول عام 2050 الغايات بشأن تباطؤ فقدان التنوع البيولوجي ثم وقفه في نهاية األمر، مع اإلبقاء أيضا على زيادات متوسط درجة الحرارة 
العالمية في حدود 2 درجة مئوية، وتحقيق مجموعة من أهداف التنمية االجتماعية االقتصادية بما في ذلك القضاء على الجوع، وتوفير الوصول إلى مياه 
شرب آمنة على الصعيد العالمي، والصرف الصحي األساسي ومصادر حديثة للطاقة. ويمكن تحقيق الغايات من خالل المسارات الثالثة المختلفة )اإلطار 

.)1-21

الغابات، واستخدام النار واالحرتار العاملي، واهنيار بعض 
مصايد األمساك االستوائية بسبب مزجي من الصيد املفرط 

والتلوث وارتفاع مستوى سطح البحر واالحرتار العاملي. 
وهذه التحوالت الرسيعة والكبرية نسبيا يف هيلك النظام 

اإليكولويج ووظائفه عىل املستوى اإلقليمي من املتوقع أن 
يكون هلا آثار سلبية كبرية عىل التنوع البيولويج، وخدمات 

النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان إن مل يمت جتنهبا245.

المسارات البديلة لرؤية عام 2050

تشري السيناريوهات لعام 2050 إىل أن تغيريات كبرية 
جدا من اجتاهات سري األمور عىل النحو املعتاد تعد الزمة 

ملواجهة التحديات املذكورة يف القسم السابق، ولتحقيق 
التباطؤ يف فقدان التنوع  األهداف العاملية الرئيسية الثالثة: 
البيولويج مث وقفه؛ واإلبقاء عىل متوسط الزيادة يف درجة 
احلرارة العاملية حتت 2 درجة موئية، وحتقيق أهداف التمنية 
البرشية األخرى. ومكا تشري أمثلة عديدة للنجاحات البيئية 
األخرية، فإن احللول ملستقبل مستدام تتطلب نطاقا واسعا 

إذ ليس هناك أداة منفردة  من التحوالت املجمتعية العميقة – 
بسيطة للسياسة متاحة ملعاجلة لك هذه التحديات.

وتساعد السيناريوهات العاملية اليت طورت يف مؤمتر األمم 
عىل تصوير  املتحدة بشأن التمنية املستدامة “ريو20+” 

التنوع والتعقيد وإماكنية املسارات إىل مستقبل مستدام246 
)انظر اإلطار 1-21(. ويه تقدم رؤية إىل التحوالت الرئيسية 

يف مسارات التمنية الالزمة لتحقيق مجيع األهداف الثالثة 
لعام 2050؛ وهذا حيتاج إىل تشغيله بشلك تام خالل العقد 

الراهن للوفاء هبذه األهداف، وذلك بسبب التأخريات الزمنية 
الطويلة الاكمنة يف التحوالت االجمتاعية والتقنية ويف النظم 

اإليكولوجية ونظم املناخ واحمليطات يف كوكب األرض.

وتشري السيناريوهات إىل أن غايات التنوع البيولويج هذه 
ميكن حتقيقها مع الوصول أيضا إىل أهداف اجمتاعية 

اقتصادية أوسع، تتضمن التخفيف القوي من آثار املناخ، 
وحتسني النظم الغذائية والقضاء عىل اجلوع. ويتحسن 

العديد من مؤرشات التنوع البيولويج يف السيناريوهات 
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ويه وفرة الساكن، وحالة األنوع املهددة باالنقراض  البديلة: 
ومتوسط وفرة األنواع، فضال عن حالة األرصدة المسكية 
البحرية )انظر األشاكل 4-21(. وبعض هذه النواجت ميكن 

تشري املسارات الثالثة  حتقيقها مبزج السياسات املختلفة: 
اليت مت استكشافها يف حتليل السيناريو إىل بعض العنارص 

املشرتكة )مع الرتكزي عىل لك اختالف بني السيناريوهات 
انظر اإلطار 1-21( البديلة: 

وتقع اإلجراءات اليت تهسم بشلك كبري يف املسارات الرامية 
لتحقيق االستدامة طويلة األجل، تقع يف جمالني رئيسيني من 

النشاط واختاذ القرار.

فوقف إزالة الغابات •• تغري•املناخ•ونظم•الطاقة – 
وتنفيذ إعادة التجشري عىل حنو مالمئ ميكن أن يقدم 

إهسامات مهمة للتخفيف من آثار املناخ ومحاية التنوع 
البيولويج. ويلزم إجراء ختفيضات رئيسية يف انبعاثات 

غازات الدفيئة وحتسني كفاءة الطاقة لإلبقاء عىل االحرتار 
العاملي حتت 2 درجة موئية، مع التوصل أيضا إىل أخداف 

التمنية البرشية. وميكن ألهداف التنوع البيولويج أن تتحقق 
فقط إذا مت تفادي االستخدام املكثف للوقود احليوي. وقد مت 
االلزتام بالفعل بدرجة عالية من تغري املناخ حبلول عام 2050 

وما بعده بسبب التأخريات الطويلة يف نظام املناخ يف كوكب 

األرض، وهيلع، فإن خطط التكيف للتنوع البيولويج أصبحت 
مطلوبة. ومثال ذلك أن التكيف سيتطلب التوقع بتغري املناخ 

يف تصممي نظم املناطق احملمية.

إن التحوالت الرئيسية إىل نظم األغذية •• نظم•األغذية – 
يه من بني املجاالت الرئيسية لإلجراءات لتحقيق االستدامة. 

فثلث الغذاء احملصود  إذ جيب أوال تقليل نفايات األغذية: 
إما أن يضيع يف سلسلة نقل األغذية وسلسلة التحوالت 

)بصفة أساسية يف البلدان النامية( أو يف املزنل )بصفة 
أساسية يف البلدان املتقدمة(. ثانيا، إن النظم الغذائية 

املتنوعة املختلطة مع التقارب العاملي إىل مستويات معتدلة 
من اسهتالك السعرات احلرارية واللحوم سيحسن الصحة 
واألمن الغذايئ يف مناطق كثرية، ويقلل أيضا بشلك كبري 

اآلثار عىل التنوع البيولويج. وثالثا، هناك حاجة إىل حتسني 
إدارة الزراعة، وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك 

الطبيعية الربية. والتغريات الواقعية يف إدارة احملاصيل 
واملاشية ميكن أن تقلل كثريا من اسهتالك املياه ومن التلوث. 

ومن شأن التخفيضات املهمة يف ضغوط الصيد والتغريات 
يف أساليب الصيد يف معظم مصايد األمساك البحرية أن 

يؤدي إىل إعادة بناء مصايد األمساك عىل مدى العقد القادم 
أو العقدين القادمني.

البشرية ويتم تقييم التقدم المحرز نحو أهداف عام 2015 من األهداف اإلنمائية 
لأللفية، وتجري مناقشات إلعداد خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015

إن نرشة التوقعات هذه تنرش يف وقت مناسب للنظر يف 
الروابط احلرجة بني التنوع البيولويج واألهداف كويلة األجل 

للتمنية البرشية. ويمت تقيمي التقدم احملرز حنو أهداف عام 
2015 من األهداف اإلمنائية لأللفية، وجتري مناقشات إلعداد 

خطة األمم املتحدة للتمنية ملا بعد عام 2015.

وخفض  االقتصادية  والتنمية  البيولوجي  التنوع  بين  الروابط 
الفقر

تعترب خدمات النظم اإليكولوجية أساسية لرفاه اإلنسان 
يف تقدمي األغذية واملياه والطاقة ومنافع أخرى. وتعمتد 

لك هذه اخلدمات عىل العمليات اإليكولوجية لوظائف النظم 
اإليكولوجية اليت يرتكز علهيا التنوع البيولويج249.

غري أن العالقة بني التنوع البيولويج وخدمات النظم 
اإليكولوجية ليست واحضة املعامل وتعمتد بدرجة كبرية عىل 

نوع خدمة النظام اإليكولويج قيد النظر. ويلعب التنوع 
البيولويج دورا حامسا يف توفري اخلدمات التنظميية: 

وتمشل األمثلة دور امللحقات ومجموعة كبرية من األنواع 
املفرتسة اليت ختفض أوبئة اآلفات يف احلقول الزراعية. 

وعالوة عىل ذلك، يعترب التنوع البيولويج مهام إىل حد ما 
للخدمات الثقافية، وخصوصا بالنسبة ملجمتعات الساكن 

األصليني. غري أن هناك يف الغالب خيارات بني إيصال نوع 
قرارات اإلدارة اليت  من هذه اخلدمات مقابل خدمة أخرى – 
تفضل تقدمي السلع الزراعية، مثال، ميكن أن تفعل ذلك عىل 

حساب صيانة اخلدمات التنظميية250.

وبيمنا نعمتد عىل التنوع البيولويج يف وسائل خمتلفة، 
فإن الفقراء والضعفاء عامة يعمتدون مبارشة عىل حنو أكرب 
عىل التنوع البيولويج عن غريمه بسبب قدرهتم احملدودة 
عىل رشاء البدائل251. ويف كثري من املناطق، يعمتد الناس 
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اإلطار 21-1 - تنوع المسارات لتحقيق رؤية عام 2050: سيناريوهات “ريو20+”

المسارات المقدمة هنا كانت مصممة لتحقيق مجموعة عريضة من األهداف )PBL, 2012(، وتستند إلى االتفاقات 
الدولية القائمة بشأن موضوعات البيئة والتنمية )انظر أيضا أوزكايناك وآخرين، 2012( والغاية الرئيسية بالنسبة للتنوع 

البيولوجي يمكن صياغتها كما يلي “بحلول عام 2050 القضاء على الجوع على المستوى العالمي مع تجنب فقدان 
التنوع البيولوجي أيضا”. وهذه الغاية تستند إلى رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2050، وأهداف أيشي )اتفاقية 

التنوع البيولوجي، 2010أ( والغاية 1ج من األهداف اإلنمائية لأللفية “تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع 
إلى النصف في الفترة ما بين 1990 و2015” )األمم المتحدة، 2011(. وتفسر رؤية العام 2050 على أنها تخفض معدل 

فقدان التنوع البيولوجي حتى عام 2030 والتخفيض إلى الصفر بحلول عام 2050. وغاية الجوع في األهداف اإلنمائية 
لأللفية تمتد إلى الصفر بحلول عام 2050. ويصاحب هذه األهداف غايات للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة 

العالمية على المدى الطويل إلى 2 درجة مئوية، مع توفير الوصول العالمي إلى مياه الشرب اآلمنة، والصرف الصحي 
األساسي ومصادر الطاقة الحديثة، وخفض التلوث في المناطق الحضرية واستخدام األسمدة. وأدى ذلك إلى أن يأخذ 
التحليل في الحسبان أوجه التآزر والمقايضات مع الغايات في موضوعات أخرى. وتشمل هذه المقايضات االستخدام 

المحدود للوقود الحيوي لتخفيف المناخ وتجنب التنافس على األراضي وتحسين كفاءة استخدام األسمدة لحفظ 
انبعاثات النيتروجين الناتجة عن التوسع الزراعي. وتتضمن أوجه التآزر خفض إزالة الغابات بسبب هبوط الطلب على 

الحطب الناتج عن االنتقال إلى مصادر الطاقة الحديثة، وتقليل استهالك اللحوم بما يقلل من فقدان التنوع البيولوجي 
وتغير المناخ. وتتناقض هذه السيناريوهات مع »سيناريوهات التخفيف من آثر المناخ« الواردة في تقرير التقييم 

الخامس الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وترتبط المعدالت المرتفعة للغاية لفقدان الموائل 
األولية في سيناريوهات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مع انخفاض سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة 

نتيجة لالستخدام الكثيف للطاقة الحيوية كوسيلة للتخفيف من أثر تغير المناخ، وبغياب التدابير االستبقاية لمكافحة 
تغير غطاء األراضي.247

وتعرض أدناه المسارات الثالثة التي تتفق جميعا مع هذه الغايات )انظر الشكل 4-21(:

التكنولوجيا العالمية: التركيز على الحلول التكنولوجية المثالية الواسعة النطاق، مثل التوسع في الزراعة والمستوى  •
العالي من التنسيق الدولي؛

الحلول الالمركزية: التركيز على الحلول الالمركزية، مثل الزراعة مع الممرات الطبيعية والسياسات الوطنية التي تنظم  •
الحصول المنصف على األغذية؛

تغير االستهالك: التركيز على التغيرات في أنماط استهالك البشر، وخصوصا الحد من نصيب الفرد لتناول اللحوم،  •
وبجهود طموحة لتقليل النفايات في نظم األغذية؛

وتختلف المسارات في درجة تركيزها على السلوك البشري كعامل للتغيير، وفي الوزن النسبي للتنظيم مقابل األسواق، 
وفي التنسيق مقابل المنافسة، وبشأن خصائص ونطاق تحفيز التكنولوجيا.
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اإلطار 21-2 معالجة االستدامة من خالل قطاعات رئيسية

من الواضح من التحليل أعاله، ومن التحليل اإلضافي الذي أجري بالتوازي مع الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
العالمية للتنوع البيولوجي، أن تحقيق االستدامة طويلة األجل سيتطلب تغيرات جوهرية في تشغيل عدة قطاعات أولية 

من االقتصاد العالمي: وهي أساسا الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك، والطاقة، والمياه والصرف الصحي248.

وتمارس هذه القطاعات بالفعل ضغوطا مباشرة كبيرة على التنوع البيولوجي. فالسكان األكثر عددا واألكثر رخاء يعني 
أنهم سيكونون مسؤولين أساسا عن الخسائر المتوقعة في المستقبل في التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية، 

استنادا إلى سيناريوهات “سير األمور على النحو المعتاد”. ولذلك، فإن معالجة هذه الضغوط يتطلب إعادة التفكير في 
طريقة تشغيل النظم الغذائية على مستوى العالم، وكيفية إنتاج الطاقة، وكيفية استخراج الخشب وإنتاجه، وكيفية إدارة 

المياه الداخلية والمحيطات.

وتعتمد هذه القطاعات األولية في تشغيلها أيضا على قاعدة الموارد الطبيعية. ذلك أن فقدان النظم اإليكولوجية 
وخدماتها يصيبها بالضرر بوسائل مختلفة، ويولد تكاليف، ويتطلب تغييرات في عملياتها. وبشكل متزايد، فإن الجهات 

الفاعلة ضمن هذه القطاعات تدرك اعتمادها على الموارد الطبيعية، وتقدر ضعفها للتغيرات في قاعدة مواردها 
الطبيعية وتبحث عن الوسائل للحد من آثارها وتعرضها. ويمثل اإلشراك الفعال لهذه القطاعات األولية فرصة حاسمة 

إلحراز التقدم نحو تحقيق أهداف االستدامة طويلة األجل.

وينطوي هذا اإلشراك على تثبيت شواغل التنوع البيولوجي داخل القطاعات )التعميم(. ومن األرجح أن ينجح ذلك 
عند ربط التنوع البيولوجي بالقيم والمصالح األساسية للمنتجين األوليين وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة 

القيمة. وهذا بدوره يتطلب أن تعترف القطاعات بالفرص التي يقدمها التنوع البيولوجي، مثل تحسن توافر األسماك 
واألخشاب، والتربة المحسنة لنظم اإلنتاج الزراعي والحلول المجدية من حيث التكلفة والمستندة إلى الطبيعة في إدارة 

المياه.

ويمكن ألربع استراتيجيات رئيسية أن تحسن أو تزيد من إدماج أو تعميم شواغل التنوع البيولوجي داخل القطاعات 
واإلسراع منه:

تطبيق ُنهج متكاملة لجني منافع خدمات النظم اإليكولوجية عبر المناظر الطبيعية، والمياه الداخلية، والبيئات البحرية،  •
التي تعالج القضايا عبر القطاعات، وحماية مصالح صغار المالك وتعزيز جهود الحفظ الجارية

تعزيز عنصر التنوع البيولوجي في المبادرات الطوعية لالستدامة الناشئة مثل تحديد المعايير والترخيص داخل سالسل  •
اإلمدادات الدولية

تعزيز نظرة المشترين والمستهلكين المحتملين إلى التنوع البيولوجي عن طريق زيادة التوعية بآثار مختلف المنتجات،  •
فضال عن أهمية التنوع البيولوجي بالنسبة لألمن الغذائي والنظم الغذائية الصحية. ويمكن التشجيع على اتباع النظم 

الغذائية التي يقل فيها استخدام اللحوم، وتقليل خسائر األغذية والنفايات، كخطوات حاسمة لتقليل الضغط على التنوع 
البيولوجي، مع تحقيق منافع إضافية، بما في ذلك تحسين الصحة وتقليل التكاليف

حشد التمويل عن طريق تحسين مبررات التنوع البيولوجي واالستثمارات الخضراء. ويتطلب ذلك رصد رأس المال  •
الطبيعي في اإلبالغ من جانب الشركات، ويؤثر بذلك على فرارات التنفيذيين والمستثمرين، وبذلك تتحول التدفقات 

القطاعية إلى اتجاه أكثر نفعا لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

وتتطلب هذه االستراتيجيات جهودا مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، مع تمكن الحكومات من التأثير على تعميم 
النموع البيولوجي في القطاعات من خالل مجموعة من السياسات، بما في ذلك: زيادة التوعية؛ والتقييم المحسن، 

والمحاسبة واإلبالغ عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ واإلدراك باإلمكانية الكاملة لمعايير وتراخيص 
االستدامة الناشئة؛ والتخطيط المتكامل الستخدام األراضي؛ والمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية؛ وحوافز 

للمواءمة مع أنشطة القطاعات لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ وفرض الضرائب الخضراء وإصالح اإلعانات 
المضرة للبيئة؛ ورفع قوة اختيار المستهلك بالتركيز على منافع الصحة والتكاليف للخيارات التي تعود أيضا بالنفع على 

التنوع البيولوجي.
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عىل األغذية، واملياه والطاقة املشتقة مبارشة من املناطق 
الطبيعية مثل الغابات، والشعاب املرجانية وخالف ذلك252. 

ويعمل التنوع البيولويج يف الغالب كشبكة أمان للفقراء يف 
أوقات األزمات، بالرمغ من أنه قد يقدم وسيلة للبعد عن الفقر 
يف بعض احلاالت. وعىل املدى القصري، يكون توافر املوارد 

الطبيعية هو األكرث منفعة للفقراء، ولو أن التنوع، مبا يف 
ذلك مثال أصناف خمتلفة لملحاصيل، يعترب مهام من منظور 
إدارة املخاطر وبالنسبة إلدامة املنافع عن طريق كفالة املرونة 

للصدمات والتغري عىل املدى األطول.253

واملوائل الساحلية، مثل املنغروف، ومستنقعات املياه املاحلة، 
واحلشائش البحرية والشعاب املرجانية، تقدم امحلاية من 
هبات العواصف والفيضانات وتكون املجمتعات البرشية 
املعرضة ملثل هذه املخاطر أكرث تعرضا للخطر254. وأشار 

موجز عاملي أخري ومجتيع ملسامهات الشعاب املرجانية للحد 
من املخاطر والتكيف عرب الشعاب يف احمليطات اهلندي 

واهلادئ واألطليس، إىل أن الشعاب املرجانية تكون فعالة 
للغاية يف امحلاية من املخاطر الطبيعية، عن طريق خفض 

قوة املوجة مبقدار 97 يف املائة يف املتوسط. وتقدر الدراسة 
أن أكرث من 100 مليون نمسة يف أحناء العامل قد يتلقون 

منافع خفض املخاطر من الشعاب أو يتكبدون تاكليف 
ختفيف املخاطر والتكيف معها إذا اكنت هذه الشعاب 

متدهورة.255

ويعمتد خمتلف القطاعات االقتصادية عىل التنوع البيولويج 
وخدمات النظم اإليكولوجية مثل مصايد األمساك، 

والزراعة والسياحة. ومع ذلك ميكن أن يؤثر الفقر والتمنية 
االقتصادية تأثريا سلبيا عىل التنوع البيولويج العاملي 

وتقدمي السلع واخلدمات املهمة من النظام اإليكولويج.256 
وهناك حاجة إىل مزيد من األغذية واملياه واحلطب السمترار 

المنو اجلاري للساكن وخصوصا يف األجزاء الفقرية من 
العامل اليت مل تزود دوما باملوارد والتنكولوجيات إلنتاج 
ذلك بطريقة مستدامة. ويف نفس الوقت، سيضيف المنو 
االقتصادي املسمتر، مبا يف ذلك منو الطبقة املتوسطة 

عىل الصعيد العاملي، سزييد من الطلب عىل منتجات مثل 
اللحوم، واألخشاب، والطاقة احليوية والورق. وقد بين مسار 

التمنية لدينا عىل حنو تارخيي عىل حتويل رأس املايل 
إىل المنو االقتصادي  الطبييع )وتآلك التنوع البيولويج( 
يف الوقود. وبناء هيلع، وحتت أمناط اإلنتاج واالسهتالك 

السائدة، سيسمتر فقدان التنوع البيولويج وتدهور املوارد 
الطبيعية بال هوادة أو يتسارع بدون سياسات إضافية، مع 

تأثر الفقراء عىل حنو غري متناسب. ويصبح توفري الغذاء 
واملياه والطاقة إىل الفقراء أكرث صعوبة عندما ال يمت إدارة 

املوارد الطبيعية املتوافرة عىل حنو مستدام أو عندما تتدهور 
هذه املوارد. ووجود العتبات ونقاط التحول يزيد من خماطر 
التغري يف التنوع البيولويج السليب الذي يصعب عكسه مع 

تأثريات جممتعية.257

غري أن هناك مسارات تمنية بديلة، مع إماكنيات مستقبلية 
واعدة عىل النحو املبني يف القسم السابق. وعالوة عىل ذلك، 
تويح األدلة أن إجراءات حفظ التنوع البيولويج تقدم حلوال 

ملجموعة من التحديات املجمتعية مبا يف ذلك تغري املناخ، 
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واألمن الغذايئ وأمن املياه، وميكن أن يستفيد مهنا الفقراء 
إذا مت تصمميها عىل حنو مالمئ.258

والعالقات بني التنوع البيولويج والتمنية وبني التنوع 
البيولويج وخفض الفقر ليست بسيطة، وليست النواجت 
املفيدة عىل حنو متبادل مضمونة بأي وسيلة. وميكن أن 

تكون التدابري حلفظ التنوع البيولويج وخفض الفقر تمكيلية، 
ولو أن املقايضات ال ميكن جتنهبا يف بعض األحيان259. غري 

أن الكثري من األسباب الاكمنة وراء لك من الفقر املستدام 
وفقدان التنوع البيولويج يه مشاهبة وتنبع من الوسيلة 

اليت يتطور فهيا المنو االقتصادي والتمنية. وستساعد 
معاجلة هذه األسباب لكا اخلطتني، ويف البيئة المتكينية 

الصحيحة ميكن أن يكون التنوع البيولويج نفسه أساسا 
للتمنية املستدامة وخفض الفقر.

التنوع البيولوجي واألهداف اإلنمائية لأللفية

ظهرت األهداف اإلمنائية لأللفية يف سبمترب/أيلول 2000. 
ويه حتدد أولويات احلاجات األساسية يف اجلهود العاملية 

الرامية إىل خفض الفقر. ويركز اهلدف 1 من األهداف 
اإلمنائية لأللفية عىل الفقر واجلوع، بيمنا يركز اهلدفان 

2 و3 عىل التعلمي والمتكني، واألهداف من 4 إىل 6 تركز 
و8  عىل الصحة، بيمنا يقدم اهلدفان 7 )االستدامة البيئية( 
)الرشاكة العاملية من أجل التمنية( شيائ من البيئة المتكينية.

مكا الحظنا يف القسم السابق، تعمل العالقة بني التنوع 
فالتنوع البيولويج يقدم  البيولويج والفقر يف اجتاهني: 

فرصا مهمة خلفض الفقر وحتقيق التمنية االقتصادية، بيمنا 
يزيد فقدان التنوع البيولويج واملوارد الطبيعية من املخاطر 

الراهنة. ومثال ذلك أن إجراءات حفظ التنوع البيولويج 
ميكن أن تهسم بشلك إجيايب يف اهلدفني 1 و6 من األهداف 

اإلمنائية لأللفية.

القضاء عىل  اهلدف•1•من•األهداف•اإلمنائية•لأللفية – 
الفقرة املدقع واجلوع. يعمتد الفقراء، خاصة يف املجمتعات 

الريفية، عىل التنوع البيولويج بشلك مبارش أكرث من 
اآلخرين، وذلك بسبب قدرهتم احملدودة عىل رشاء البدائل. 

ويف مناطق كثرية، يعمتد الناس عىل األغذية واملياه والطاقة 
املشتقة مبارشة من املناطق الطبيعية مثل الغابات والشعاب 

املرجانية. وميكن للتنوع البيولويج أن يعمل كشبكة أمان 
للفقراء يف أوقات األزمات، وميكن أن يوفر طريقا بعيدا عن 

الفقر يف بعض الظروف. وعىل األجل القصري، فإن وفرة 
املوارد الطبيعية يه األكرث نفعا للفقراء، ولو أن التنوع 

البيولويج، مبا يف ذلك مثال أصناف احملاصيل املختلفة، 

يعد مهام من منظور إدارة املخاطر والستدامة املنافع بضامن 
املرونة للصدمات والتغري األطول أجال.

ماكحفة• اهلدف•6•من•األهداف•اإلمنائية•لأللفية•– 
فريوس•نقص•املناعة•البرشية/اإليدز•واملالريا•

وغريمها•من•األمراض. فالتنوع البيولويج مصدرا لألدوية 
التقليدية اليت يعمتد علهيا أغلبية كبرية من الناس يف البلدان 

النامية. وباإلضافة إىل ذلك، فعىل الرمغ من أن النظم 
اإليكولوجية الطبيعية، وخاصة يف املناطق االستوائية، تدمع 

يف أغلب األحوال مسببات األمراض وناقالت األمراض، 
فهناك أدلة مزتايدة عىل أن تدهور وتفتت النظم اإليكولوجية 

يرتبط بزتايد املخاطر بنرش األمراض. وميكن أن يهسم 
التنوع البيولويج أيضا يف معاجلة عبء عاملي مزتايد 

من األمراض غري املعدية، من خالل مسامهته يف التغذية 
والاكئنات دقيقة اليت ترتبط بالبرش.

وأمهية التنوع البيولويج بالنسبة للتمنية هو أمر معرتف به 
رصاحة يف اهلدف 7 من األهداف اإلمنائية لأللفية )كفالة 

الذي يمشل هدف التنوع البيولويج  االستدامة البيئية( 
التفاقية التنوع البيولويج الذي يريم إىل “خفض فقدان 

التنوع البيولويج، وإحداث خفض مملوس يف معدل الفقدان 
حبلول عام 2010”. غري أنه يف تنفيذ األهداف اإلمنائية 

لأللفية، وعىل األخص من خالل إنشاء هدف ممزي و”منفصل” 
لقضايا البيئة، فإن أمهية التنوع البيولويج لتحقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية األخرى )مبا يف ذلك األهداف املهمة بشأن 

مل يعرتف هبا أو يروج هلا عىل  الفقر واألغذية والصحة( 
النحو الاكيف.

إدماج التنوع البيولوجي في خطة التنمية لما بعد عام 2015

اكنت إحدى النتاجئ الرئيسية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن 
التمنية املستدامة )ريو20+(، املنعقد يف ري ودي جانريو، 

يف يونيو/حزيران 2012، اتفاق الدول األعضاء عىل إطالق 
معلية إلعداد مجموعة من أهداف التمنية املستدامة. واكنت 

هذه األهداف حمدودة العدد، ومطوحة وهسلة اإليصال، 
وتعاجل مجيع األبعاد الثالثة للتمنية املستدامة بطريقة 

متوازنة.

ومن بني الرسائل الرئيسية من التحليل لغرض الطبعة الرابعة 
من التوقعات العاملية للتنوع البيولويج حول هذه القضية ما 

ييل:

ميكن للتنوع البيولويج وخدمات النظم اإليكولوجية  •
أن تهسم يف المنو االقتصادي وخفض الفقر. وباملثل، فإن 
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فقدان التنوع البيولويج له عواقب سلبية عىل املجمتع، 
وميكن إلجراء خلفض الضغوط عىل التنوع البيولويج أن 

يدمع مجموعة عريضة من املنافع املجمتعية.

إن حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج ميكن أن  •
يساعد يف حتقيق أهداف أولويات إمنائية عاملية أخرى، مبا 
يف ذلك الفقر، واجلوع، والصحة، واإلمداد املستدام بالطاقة 

النظيفة، والغذاء واملياه.

املسامهة املبارشة للهدف اإلمنايئ لأللفية بشأن  •
االستدامة البيئية )اهلدف 7 من األهداف اإلمنائية لأللفية( 

لتحقيق أهداف أخرى مل يكن واحضا بالشلك الاكيف، ورمبا 
حولت االهمتام والعمل بعيدا عن قضايا التنوع البيولويج.

تقدم خطة التمنية املستدامة احلالية فرصة لتعممي  •
التنوع البيولويج يف خطة التمنية األوسع نطاقا.

واقرتح الفريق العامل املفتوح باب العضوية الذي أنشأته 
امجلعية العامة إلعداد مقرتح بشأن أهداف التمنية 

املستدامة، 17 هدفا، ويدمع لك مهنا غايات حتدد النواجت 
ووسائل التنفيذ.260 ويعاجل اثنان من هذه األهداف، عىل 

التوايل، التنوع البيولويج يف النظم اإليكولوجية البحرية 
واألرضية، والغايات املقرتحة يف إطار هذين اهلدفني تستند 

بدرجة عالية إىل العديد من أهداف أييش للتنوع البيولويج. 
وانعكس التنوع البيولويج والنظم اإليكولوجية أيضا يف 

إطار األهداف املقرتحة األخرى، السميا تلك املتعلقة باألغذية 
والتغذية والزراعة وبشأن املياه والرصف اليحص. ويعترب 

التنوع البيولويج مهام أيضا لألهداف املقرتحة بشأن 
القضاء عىل الفقر، والصحة، واملجمتعات البرشية، وخفض 

خماطر الكوارث وتغري املناخ، وميكن تعزيز املراجع ذات 
الصلة. وتنعكس أيضا احلاجة إىل االسهتالك واإلنتاج 

املستدامني يف األهداف املقرتحة وكذلك احلصول األكرث 
إنصافا عىل املوارد الطبيعية. ومن املالحظ أن النص يدعو 

إىل إدماج قمي التنوع البيولويج يف معليات التخطيط 
اإلمنايئ الوطين واحمليل واسرتاتيجيات وحسابات احلد 

من الفقر. ويدعو النص أيضا إىل تعزيز المتاسك يف 
سياسات التمنية املستدامة وإعداد تدابري للتقدم بشأن 

التمنية املستدامة اليت تمكل الناجت احمليل اإلمجايل. ومن 
املتوقع أن تنهتي األمم املتحدة يف عام 2015 من إعداد 

أهداف التمنية املستدامة جكزء من خطة التمنية ملا بعد عام 
.2015

االستنتاجات
تقدم هذه النرشة من التوقعات العاملية للتنوع البيولويج 
تذكريا آنيا بأن االسمترار يف “سري األمور عىل النحو 
يف أمناط سلوكنا احلالية، واسهتالكنا، وإنتاجنا،  املعتاد” 
عامل  رؤية  بتحقيق  لنا  لن يحمس  االقتصادية،  واحلوافز 
لديه نمظا إيكولوجية قادرة عىل مواكبة احتياجات البرش 

مستقبال.

ومنذ املوافقة عىل اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 
يف عام 2010، اختذت خطوات مجشعة حول العامل ملعاجلة 
فقدان التنوع البيولويج عىل مستويات عديدة. ومع ذلك، 

يتضح من هذا االستعراض يف منتصف املدة أنه، استنادا 
إىل مسارها الراهن، فلن تكون اكفية لتحقيق معظم أهداف 
أييش للتنوع البيولويج حبلول التوارخي الهنائية امللزتم هبا.

وتظل اخلطة االسرتاتيجية وأهداف أييش للتنوع البيولويج 
إطارا راخسا لرتكزي العمل هيلع، وهو العمل الذي سيقودنا 

حنو عامل من االنجسام مع الطبيعة. ويه تشري أيضا إىل 
الطريق إىل الكثري من اإلجراءات اليت ستحقق االحتياجات 

املتعددة لملجمتعات البرشية مبا يف ذلك المطوحات اليت 
تناقش يف سياق أهداف التمنية املستدامة.

وميكن اشتقاق االستنتاجات العامة التالية من التقيمي الذي 
أجري لغرض هذه التوقعات:

إن حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج من شأنه  •
أن يهسم كثريا يف األولويات العاملية األوسع اليت تعاجل يف 

املناقشات اجلارية بشأن خطة التمنية ملا بعد عام 2015، 
احلد من اجلوع والفقر، وحتسني الصحة البرشية،  ويه: 

وكفالة إمدادات مستدامة من الطاقة، والغذاء، واملياه النظيفة، 
واإلهسام يف التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيف معه، 
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وماكحفة التصحر وتدهور األرايض، واحلد من التعرض 
للكوارث؛

ينبيغ القيام باإلجراءات الرامية إىل حتقيق خمتلف  •
أهداف أييش للتنوع البيولويج وذلك بشلك متسق ومنسق، 

فأهداف أييش للتنوع البيولويج ينبيغ أال تعاجل مبعزل. 
فاإلجراءات املتخذة حنو بعض األهداف، السميا تلك اليت 

تعاجل األسباب الاكمنة وراء فقدان التنوع البيولويج، وإعداد 
وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط معل وطنية للتنوع البيولويج، 
ومواصلة تطوير وتقامس املعلومات، وحشد املوارد املالية، 
سيكون هلا أثر قوي بشلك خاص عىل حتقيق األهداف 

األخرى؛

سيتطلب حتقيق معظم أهداف أييش للتنوع  •
البيولويج تنفيذ حزمة من اإلجراءات، تضم بشلك خاص: 

األطر القانونية وأطر السياسات، واحلوافز االجمتاعية – 
االقتصادية املمتشية مع هذه األطر، وإرشاك امجلهور العام 

وأحصاب املصلحة، والرصد واإلنفاذ. ومن الرضوري احلفاظ 
عىل اتساق السياسات عرب القطاعات وعرب وزارات احلكومة 

املسؤولة، وذلك لتقدمي حزمة إجراءات فعالة؛

سيكون من الرضوري توسيع الدمع السيايس والدمع  •
العام للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2020-2011 

وأهداف االتفاقية. وسيتطلب ذلك العمل لضامن أن مجيع 
مستويات احلكومة وأحصاب املصلحة عرب املجمتع يدركون 
القمي املتعددة للتنوع البيولويج وخدمات النظم اإليكولوجية 

ذات الصلة؛

يتطلب األمر حتقيق الرشاكت عىل مجيع املستويات  •
للتنفيذ الفعال للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-
2020، للقيام بإجراءات ذات نطاق واسع، وذلك لتحقيق امللكية 

الرضورية لضامن تعممي التنوع البيولويج عرب قطاعات 
احلكومة واملجمتع واالقتصاد ولمتكني أوجه التآزر يف التنفيذ 

الوطين ملختلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛

هناك فرص لدمع تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية من خالل  •
تعزيز التعاون التقين والعيمل بني األطراف. وسوف تدعو 
احلاجة أيضا إىل املزيد من الدمع لبناء القدرات، خاصة 
للبلدان النامية، السميا أقل البلدان منوا والدول اجلزرية 

الصغرية النامية، فضال عن بلدان التحول االقتصادي؛

هناك حاجة إىل زيادة كبرية وشاملة يف مجموع  •
المتويل املتعلق بالتنوع البيولويج لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولويج 2020-2011.
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