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إن الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي )GBO-5( هي نتاج عمليات االتفاقية املتعلقة 

بالتنوع البيولوجي. وساعدت األطراف يف االتفاقية والحكومات 
األخرى واملنظامت املراقبة يف تشكيل نرشة التوقعات هذه 

من خالل مساهامتهم أثناء االجتامعات املختلفة وكذلك من 
خالل تعليقات استعراض األقران. وأعدت أمانة االتفاقية 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي الطبعة الخامسة من النرشة بتوجيه 
من األطراف، مبا يف ذلك من خالل الهيئة الفرعية للمشورة 

العلمية والتقنية والتكنولوجية، وبالتعاون الوثيق مع العديد 
من املنظامت الرشيكة واألفراد من الحكومات واملنظامت غري 

الحكومية والشبكات العلمية التي ساهمت بسخاء بوقتها 
وطاقتها وخربتها يف إعداد الطبعة الخامسة. وعىل هذا النحو، 

فإن الطبعة الخامسة هي نتاج الجهود الجامعية لهذا املجتمع. 
والعدد الهائل من املنظامت واألشخاص املشاركني يف الطبعة 

الخامسة يجعل من الصعب توجيه الشكر إىل جميع املساهمني 
باالسم، وينطوي القيام بذلك عىل خطر التغايض دون قصد عن 

بعض األسامء. ونحن نعتذر بصدق ألي شخص مل يُدرج اسمه عن 
غري قصد.

وتستند الطبعة الخامسة إىل مصادر متعددة للمعلومات. 
وكانت التقارير الوطنية السادسة التي قدمتها األطراف يف 

االتفاقية مصادر رئيسية للمعلومات يف إعداد الطبعة الخامسة 
من النرشة. وتود األمانة أن تشكر األطراف التي قدمت تقاريرها 

الوطنية السادسة يف الوقت املناسب ملراعاتها عند إعداد نرشة 
التوقعات. ويستند التقييم الوارد يف الطبعة الخامسة أيضا 

إىل البيانات والتحليالت املقدمة من رشاكة مؤرشات التنوع 

البيولوجي، وهي شبكة من املنظامت التي اجتمعت لتوفري 
أحدث املعلومات املمكنة لتتبع التقدم املحرز نحو تحقيق 

أهداف أييش. ويتم تنسيق الرشاكة بواسطة املركز العاملي لرصد 
UNEP-( حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
WCMC(. ولالطالع عىل قامئة أعضاء الرشاكة، يرجى زيارة 

املوقع التايل: www.bipindicators.net/partners. وتستند 
نرشة التوقعات أيضا بشكل كبري إىل تقييامت املنرب الحكومي 

الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية، وال سيام تقرير التقييم العاملي للتنوع 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وتود األمانة أن تعرب 
عن خالص تقديرها لجميع املشاركني يف عملية املنرب وال سيام 

ملؤلفي تقييامته.
وتود األمانة أيضا أن تشكر جميع األطراف واملراقبني الذين 

قدموا تعليقات مستفيضة عند استعراض املسودة األوىل من نرشة 
التوقعات التي أتيحت من 18 نوفمرب/ترشين الثاين 2019 حتى 

6 يناير/كانون الثاين 2020 وكذلك التعليقات عىل املواد اإلضافية 
التي أتيحت الستعراضها من 22 يناير/كانون الثاين إىل 7 فرباير/

شباط 2020. كام تعرب األمانة عن تقديرها لرئيس الهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومكتبها للتوجيهات 

واملشورة القيمة.
وكتب الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي وقام بتحريرها تيم هريش وكريان موين وديفيد كوبر 

تحت إرشاف إليزابيث ماروما مرميا. وأدار عملية إصدارها كريان 
موين وديفيد كوبر وديفيد أينسوورث. وباإلضافة إىل ذلك، قدم 

العديد من موظفي األمانة واملتدربني والخرباء االستشاريني 

Laverne Nash / Shutterstock

وتقدير شكر 

http://www.bipindicators.net/partners
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مدخالت وتعليقات ودعم إلعداد ونرش الطبعة الخامسة مبن 
فيهم إيدي أحمد، وجوزيف أبيوت، وشارلوت أوبراك، وكريم 

بهلوان، وليجي كاي، وكاريداد كاناليس، ولورا برييز كارارا، ومونيك 
شياسون، وتريي كولينز، وأوديل كونشو، وكيو آباج كوندي، وآين 

كونغ، وجيانينا ديل كاربيو، ونيكوالس ديالو، وفيي يي دونغ، 
وفريجيني دوبون-شاخ، وجولييت غورالي دوبليسيس، ومحمد 

السحاموي، وفيليكس فيدر، وكاسيا فويل، وباتريك غانون، 
وسارات بابو جيده، وبياتريس غوميز كاسرتو، ويوهان هيدلوند، 

وصوفيا هرينانديز، وروبرت هوفت، وليزا جانشيفسيك، ويونيك 
جيا، وناتايل جريديني، وفرح كاشف، وريجينا كيرب، ومها لبيب، 

وماركوس ليامن، وتشوانشنغ يل، وماتياس ماسولييه، وجيويت 
ماثور-فيليب، وترييزا مازا، وتانيا ماكغريغور، وشون ناوث، 
وريكاردو بيالي، وكريستوفر برييرا، ومارينا نيكيتينا برينود، 
وجويون برودلوك، ونادين سعد، وجون سكوت، وألكسندر 

شيستاكوف، وجونكو شيمورا، وراشيل سبيتشيل، وماريا أديال 
ترويتينو، وييبني شيانغ، وأنجيال زوهي يان، واليس يو، وتاتيانا 

زافارزينا، وآنا زايسيفا-النغراند.
وقدمت مدخالت قيمة مجموعة واسعة من الخرباء 

الخارجيني مبن فيهم: آنا باوال دوترا أغيار، وجون أغارد، وفريا 
أغوستيني، وأليساندرا ألفريي، وناتاشا عيل، وروب ألكميدي، 

وهيالري أليسون، وروزاموند أملوند، ووارد أبيلتانز، وأملوت 
أرنيث، وأشيل آرتون، ونيفيل آش، وباتريشيا بالفانريا، وروزويثا 

باومونج، وجويل بيالنجيه، ورايك بوالم، وآن برانثوم، وكيت 
برومان، وإدواردو برونديزيو، ونيل بورغيس، وستيوارت 

بوتشارت، وجوجي كارينو، وكاي تشان، وجيسيكا تشان، وريبيكا 
شابلن-كرامر، وويليام تشيونغ، وجوليان تشو، ورينكو روي 

شودري، وسارة دارا، وكاثرين ديسبوت بيلمونتي، ودمييرتيس 
دياكوسافاس، وساندرا دياز، وتوم ديكسون، وكارلوس دواريت، 

وبرام إيدنس، ويوكا أوتسويك إسرتادا، وموريزيو فرحان فرياري، 
وروبن فرميان، وكيم فريدمان، وأليساندرو غايل، وسريج 

غارسيا، ولوكاس غاريبالدي، ومايك غيل، وريتشارد غريغوري، 
وماكسيميليان غويز، وماتياس هالوارت، وزكري عبد الحميد، 

وهييل هاميلتون، ومايك هارفوت، وجريي هاريسون، وراي 
هيلبورن، وسامانثا هيل، وكريغ هيلتون-تايلور، وإيرين هوفامن، 
وكازوهيتو إتيش، وأورجان جونسون، وكاتيا كاروساكياس، ومونيكا 

كوبايايش، ومارسيل كوك، وآن الريغوديري، وبول ليديل، وديفيد 
ليكلري، وغريغوار لريوي، وديفيد لني، وجيانجو ليو، وجراهام ماير، 

وفيليب ماكغوان، ولويز ماكراي، ويوهان ميري، وجاي ميدجيل، 
وباتريشيا ميلوسالفيتش، وجونرت ميتالرش، وزولت مولنار، وكاثرين 

مول، وهني إنجو، وديفيد أوبورا، وأنيس بيكارينني، ولورا برييرا، 
وألكسندر بفاف، وستيفن بوالسيك، وآندي بورفيس، وجونا 

رازاك، وبليندا ريرز، وكريستينا رومانييل، وتويب روكسبريغ، وآنا 
ماريا سالغار، وهانو سيبينز، وجوزيف سيتيل، وسوزان شاروك، 
ويون-جاي شني، وروبرت سبول، وبرناردو سرتاسبريغ، وسونيثا 

مازهنرشي سوبرامانيان، وشانون سويل، وهيلني توجيندات، وتينا 
فاهانني، وبيريو فيسكونتي، وإنغريد فيسريين-هامكرز، وجيمس 

واتسون، وروبرت واتسون، وميت ويليك، وكاثرين ويليس، 
وسينثيا زاياس، ومارك زميسيك.

وأنتجت الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي مبساهامت مالية مقدمة من كندا واالتحاد األورويب 
واليابان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية.

Hans Veth / Unsplash
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يف العام املايض، دعت الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة 

إىل عقد من العمل الطموح 
لترسيع التقدم نحو تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة: 
10 سنوات لتحقيق رؤيتنا 

املشرتكة املتمثلة يف القضاء 
عىل الفقر وإنقاذ الكوكب 

وبناء عامل يسوده السالم 
لجميع الناس. وميثل تكثيف 
العمل لحامية واستعادة التنوع البيولوجي – وهو النسيج الحي 
لكوكبنا وأساس الحياة البرشية واالزدهار - جزءا أساسيا من هذا 

الجهد الجامعي.
وخالل عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 2020-2011، 
عملت البلدان عىل التصدي للعديد من أسباب فقدان التنوع 
البيولوجي. غري أن هذه الجهود مل تكن كافية لتحقيق معظم 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي التي وضعت يف عام 2010. 
وهناك حاجة إىل قدر أكرب من الطموح.

وتحدد نرشة التوقعات هذه عددا من التحوالت التي ستكون 
مطلوبة لوضعنا عىل طريق تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع 

البيولوجي. وسوف تنطوي الحياة يف انسجام مع الطبيعة عىل 
تحول يف تفكرينا بحيث يتم االعرتاف بالتنوع البيولوجي كعنرص 

أسايس من عنارص التنمية املستدامة.
ويحمل األثر الصادم لجائحة كوفيد19- دروسا مهمة فيام 
يتعلق باستجابتنا ألزمة التنوع البيولوجي. فمن ناحية، قدمت 

الجائحة عرضا صادما للعالقة بني تناولنا للعامل الحي وظهور 
األمراض البرشية.

ومن الناحية األخرى، أظهرت استجابة الحكومات والشعوب 
يف جميع أنحاء العامل قدرة املجتمع عىل اتخاذ خطوات مل يكن 

من املمكن تصورها من قبل، مبا يف ذلك التحوالت الضخمة 
والتضامن والجهود املتعددة األطراف يف مواجهة تهديد مشرتك 

ملح. ومع خروجنا من اآلثار املبارشة للجائحة، أمامنا فرصة 
غري مسبوقة لدمج التحوالت املوضحة يف نرشة التوقعات هذه 

لوضع العامل عىل املسار الصحيح لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع 
البيولوجي.

ويجب أن يكون جزء من هذه الخطة الجديدة هو التصدي 
للتحديني العامليني املزدوجني املتمثلني يف تغري املناخ وفقدان 

التنوع البيولوجي بطريقة أكرث تنسيقا، مع إدراك أن تغري املناخ 
يهدد بتقويض جميع الجهود املبذولة لحفظ التنوع البيولوجي 
وإدارته عىل نحو مستدام وأن الطبيعة نفسها تقدم بعضا من 

أكرث الحلول فعالية لتجنب أسوأ آثار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
ويُظهر لنا التحليل التفصييل الوارد يف نرشة التوقعات هذه 

بوضوح ما الذي ميكن وما الذي يجب أن نفعله خالل هذا 
العقد من العمل لتحويل عالقتنا بالطبيعة لدعم أهدافنا األوسع 

لإلنسانية والكوكب. فدعونا نغتنم هذه الفرصة معا.

أنطونيو غوترييس
األمني العام لألمم املتحدة

متهيد
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يتعرب التنوع البيولوجي، 
والخدمات التي يقدمها، 
رضوريا لرفاهية اإلنسان، 

ولكنه يرتاجع منذ فرتة 
طويلة. ولهذا السبب، اعتمد 

املجتمع الدويل، قبل عرش 
سنوات، الخطة االسرتاتيجية 

للتنوع البيولوجي 2011-
2020. وكانت مهمة الخطة 

وأهداف أييش للتنوع 
البيولوجي الواردة فيها هي وقف فقدان التنوع البيولوجي 

وضامن استمرار النظم اإليكولوجية يف تقديم الخدمات األساسية.
وقد عملت الحكومات واملجتمع األوسع للتصدي ألزمة 

التنوع البيولوجي. وحققت بعض الدول الكثري من التقدم. ومع 
ذلك، وكام توضح هذه الطبعة من التوقعات العاملية للتنوع 

البيولوجي، مل نحقق أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ونحن لسنا 
عىل املسار الصحيح لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي. 

ونحن نشهد عواقب تراجع الطبيعة يف جائحة كوفيد19-.
واآلن، علينا ترسيع وتوسيع نطاق التعاون لتحقيق نتائج 
إيجابية للطبيعة - الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واستعادته 

واستخدامه بشكل عادل ومستدام. وإذا مل نفعل ذلك، فسوف 
يستمر التنوع البيولوجي يف الرتاجع تحت وطأة التغري يف 
استخدام األرايض والبحر، واالستغالل املفرط، وتغري املناخ، 

والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية. وسيؤدي ذلك إىل مزيد من 
الرضر بصحة اإلنسان واالقتصادات واملجتمعات - مع ما لذلك 

من آثار ضارة للغاية عىل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.
وتوفر نرشة التوقعات هذه دليال واضحا ميكن أن يُسرتَشد به 
يف وضع السياسات وتوجيه خطة للعمل. وتوضح التحوالت التي 
ميكن أن تخلق مجتمعا يعيش يف انسجام مع الطبيعة: يف طريقة 

استخدامنا لألرايض والغابات، وتنظيم الزراعة ونظم اإلمدادات 
الغذائية، وإدارة مصايد األسامك، واستخدام املياه، وإدارة البيئات 

الحرضية والتصدي لتغري املناخ.

ويحتوي التقرير عىل العديد من األمثلة التي توضح كيف 
ميكن للسياسات الصحيحة أن تحقق نتائج إيجابية. فعىل سبيل 
املثال، يف الحاالت التي تم فيها تنظيم مصايد األسامك واإلبالغ 

عنها، تحسنت وفرة األرصدة منها. ويف الحاالت التي اتُخذت فيها 
إجراءات منسقة إلبطاء إزالة الغابات، متت السيطرة عىل فقدان 
املوائل. وأدى استعادة النظم اإليكولوجية، عند تنفيذها بفعالية 
وبدعم من السكان املحليني، إىل عكس اتجاه عقود من تدهور 

التنوع البيولوجي.
ولربط االستجابة العاملية معا، سيعتمد املجتمع الدويل قريبا 
إطارا عامليا للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020. ويف هذا اإلطار، 

نحتاج إىل أهداف طموحة وواضحة ومشرتكة لعامل إيجايب نحو 
الطبيعة. ونحن بحاجة إىل التمويل وتنمية القدرات والشفافية 
واملساءلة. ونحن بحاجة أيضا إىل التبني من جانب القطاعات 

واملجموعات - الحكومة والرشكات والتمويل - التي تتسبب يف 
فقدان التنوع البيولوجي.

ونحن نعلم ما يجب القيام به، وما الذي ينجح وكيف ميكن 
أن نحقق نتائج جيدة. وإذا قمنا بالبناء عىل ما تم تحقيقه 

بالفعل، ووضعنا التنوع البيولوجي يف صميم جميع سياساتنا 
وقراراتنا - مبا يف ذلك حزم التعايف من جائحة كوفيد19-، ميكن أن 
نضمن مستقبل أفضل ملجتمعاتنا وكوكبنا. ومتثل نرشة التوقعات 

هذه أداة مهمة يف تحويل هذه الرؤية إىل حقيقة واقعة.

إنجر أندرسن
وكيلة األمني العام لألمم املتحدة

واملديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

R McIntyre / Shutterstock
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عىل مدى السنوات 
العرش منذ اعتامد الخطة 

االسرتاتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011، 

اتخذت الحكومات واملجتمع 
األوسع إجراءات مهمة 

عىل العديد من املستويات 
للتصدي ألزمة التنوع 

البيولوجي. وكان لهذه 
اإلجراءات آثار مفيدة، 

وتوضح هذه الطبعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
أن حالة التنوع البيولوجي كانت ستصبح بالتأكيد أسوأ بدون 

مثل هذه اإلجراءات. ومع ذلك، كام توضح نرشة التوقعات 
بوضوح أيضا، فإننا مل نحقق أهداف أييش للتنوع البيولوجي، وال 

نسري عىل املسار الصحيح للوصول إىل رؤية عام 2050 للتنوع 
البيولوجي.

وبينام نستعد إلطار عاملي جديد للتنوع البيولوجي لتوجيه 
اإلجراءات عىل مدى العقود املقبلة، يجب أن نعيد االلتزام 

بالرؤية املعتمدة يف ناغويا يف عام 2010، معرتفني بأنها ال تزال 
صالحة كام كانت دامئا ضمن التطلعات األوسع التي تتجسد يف 

أهداف التنمية املستدامة. كام أنها ال تزال قابلة للتحقيق، ولكن 
فقط إذا استجبنا لألدلة الدامغة املتاحة اآلن فيام يتعلق بالتغيري 

التحوييل املطلوب.
وتنشأ ثالثة دروس رئيسية عن نرشة التوقعات هذه فيام 

يتعلق باإلجراءات التي يجب عىل البلدان اتخاذها لتحقيق 
األهداف األصلية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، بعد أكرث 

من ربع قرن من اعتامدها من قبل املجتمع العاملي.
أوال، سوف تحتاج الحكومات إىل توسيع نطاق الطموحات 
الوطنية لدعم اإلطار العاملي الجديد للتنوع البيولوجي وضامن 
تعبئة جميع املوارد الالزمة وتعزيز البيئة التمكينية. ويكشف 

تحليل التقارير الوطنية السادسة عن نجاح عدد قليل من البلدان 
يف تحقيق األهداف الوطنية بنفس النطاق والطموح الواردين 
يف أهداف أييش للتنوع البيولوجي املتفق عليها عىل املستوى 

العاملي.

وثانيا، ستحتاج البلدان إىل مضاعفة الجهود إلدخال التنوع 
البيولوجي يف صلب عملية صنع القرار، مع االعرتاف بأنه ال 
ميكن تخفيف الضغوط التي تهدد الطبيعة واملساهمة التي 

تقدمها للناس إال إذا تم إدراج التنوع البيولوجي بشكل رصيح 
يف السياسات عرب الحكومة بأكملها وبني جميع القطاعات 

االقتصادية.
وأخريا، تقدم نرشة التوقعات هذه رسائل إيجابية ودامغة 

حول العمل مع الطبيعة للتصدي للتحديات املتعددة التي تواجه 
تحقيق التنمية املستدامة، وإبطاء وترية تغري املناخ وعكس مسار 

فقدان التنوع البيولوجي. كام تشري النرشة إىل نطاق التحوالت 
املطلوبة يف كل جانب من جوانب تعامل األشخاص مع الطبيعة. 

وهناك أمثلة ناشئة عىل هذه التحوالت التي ترتسخ يف جميع 
أنحاء العامل، ولكن يتعني مواصلة البناء عليها وتوسيع نطاقها 

ورعايتها.
ومع خروجنا من أزمة كوفيد19-، يبحث العامل عن أمل يف 

مستقبل أكرث اخرضارا ييل هذا التذكري الصادم باعتامد املجتمعات 
البرشية عىل كوكب سليم لدعم الحياة الصحية. وتوفر القرارات 

التي تواجهنا يف مؤمتر األمم املتحدة املقبل للتنوع البيولوجي 
فرصة للبدء عىل طريق بناء هذا املستقبل األفضل واألكرث اخرضارا 

واستدامة. فدعونا نتعهد بااللتزامات ونتخذ اإلجراءات الالزمة 
لجعل رؤيتنا املشرتكة حقيقة واقعة.

إليزابيث ماروما مرميا
مساعدة األمني العام لألمم املتحدة

واألمينة التنفيذية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

saiko3p / Shutterstock
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نظرة عامة

تقف اإلنسانية عىل مفرتق طرق فيام يتعلق باإلرث الذي نود 
أن نرتكه لألجيال القادمة. ويرتاجع التنوع البيولوجي مبعدل غري 

مسبوق، وتتزايد حدة الضغوط التي تدفع إىل هذا االنخفاض. 
ولن يتم تحقيق أي من أهداف أييش للتنوع البيولوجي بالكامل، 

مام يهدد تحقيق أهداف التنمية املستدامة ويقّوض الجهود 
املبذولة ملعالجة تغري املناخ. وقد سلطت جائحة كوفيد19- 
الضوء كذلك عىل أهمية العالقة بني الناس والطبيعة، وهي 

تذكرنا جميعا بالعواقب العميقة عىل رفاهنا وبقائنا التي ميكن 
أن تنتج عن الفقدان املستمر للتنوع البيولوجي وتدهور النظم 

اإليكولوجية.
ومع ذلك، فإن التقارير التي قدمتها حكومات العامل، وكذلك 
مصادر األدلة األخرى، تكشف عن أمثلة عىل التقدم الذي ميكن 
له إذا ما تم توسيع نطاقه، أن يدعم التغيريات التحويلية الالزمة 

لتحقيق رؤية عام 2050 يف الحياة يف انسجام مع الطبيعة. 
وتتجىل بالفعل عدد من التحوالت التي تشري إىل طريقة الوصول 

إىل نوع التغيريات املطلوبة، وإن كان ذلك يف مجاالت محدودة 
من األنشطة. وستكون دراسة كيفية تكرار مثل هذه التحوالت 

والبناء عليها أمرا بالغ األهمية الستخدام النافذة الصغرية املتاحة 
لجعل الرؤية الجامعية للحياة يف انسجام مع الطبيعة حقيقة 

واقعة.

وتبقى الخيارات متاحة للمجتمع العاملي الذي ميكنه يف 
وقت واحد وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكسه يف نهاية 

املطاف، والحد من تغري املناخ وتحسني قدرتنا عىل التكيف معه 
وتحقيق أهداف أخرى مثل تحسني األمن الغذايئ.

وتعتمد هذه املسارات املؤدية إىل مستقبل مستدام عىل 
إدراك أن هناك حاجة إىل إجراءات جريئة ومرتابطة عرب عدد 

من الجبهات، كل منها رضوري وغري كاٍف مبفرده. ويشمل 
هذا املزيج من اإلجراءات تكثيف الجهود للحفاظ عىل التنوع 

البيولوجي واستعادته، ومعالجة تغري املناخ بطرق تحد من ارتفاع 
درجة الحرارة العاملية دون فرض ضغوط إضافية غري مقصودة 
عىل التنوع البيولوجي، وتحويل الطريقة التي ننتج بها السلع 
والخدمات ونستهلكها ونتداولها، وال سيام األغذية التي تعتمد 

عىل التنوع البيولوجي وتؤثر عليه.
وينطوي استكشاف املسارات املتاحة للوصول إىل رؤية عام 
2050 عىل النظر يف جميع الجوانب املتعددة لعالقتنا بالطبيعة 

واألهمية التي نعلقها عليها. وتحتاج الحلول إىل البحث عن نهج 
متكامل يعالج يف الوقت نفسه مسألة الحفاظ عىل التنوع الجيني 

واألنواع والنظم اإليكولوجية للكوكب، وقدرة الطبيعة عىل 
تقديم فوائد مادية للمجتمعات البرشية، والصالت األقل وضوحا 

بالطبيعة ولكنها ذات قيمة عالية وتساعد عىل تحديد هوياتنا 
وثقافاتنا ومعتقداتنا.

tuan-anh-tran / Unsplash
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مقدمة

أقرت االسرتاتيجية املتفق عليها يف عام 2010 لتوجيه اإلجراء 
العاملي خالل عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 2020-2011 

برضورة معالجة املحركات الكامنة التي تؤثر عىل الضغوط 
املبارشة التي يواجهها التنوع البيولوجي. وتم توضيح أن الفشل 
يف معالجة هذه األسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي يف 

الطبعة الثالثة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي هو 
أحد العوامل التي أدت إىل تفويت الهدف العاملي األول للتنوع 

البيولوجي يف عام 2010. وبناء عىل هذا التحليل، نظمت الخطة 
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي العرشين حول خمسة غايات اسرتاتيجية، ووضعت 
معايري للتحسينات عرب املحركات والضغوط وحالة التنوع 

البيولوجي والفوائد املستمدة منه وتنفيذ السياسات ذات الصلة 
وتهيئة الظروف التمكينية.

والخطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولوجي التي اعتمدتها 
الحكومات رسميا من خالل اتفاقية التنوع البيولوجي وأيدتها 

االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي، كان من املقصود 
أن تكون مبثابة إطار عاملي لجميع قطاعات املجتمع – وكان 

نجاحها سيعتمد عىل مدى إحداث تغيري يف مجموعة واسعة من 
القطاعات وأصحاب املصلحة الذين تؤثر قراراتهم وإجراءاتهم 

عىل التنوع البيولوجي.
وخلص استعراض منتصف املدة للخطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولوجي 2011-2020 الذي تم إجراؤه يف الطبعة الرابعة 
من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي يف عام 2014، 
إىل أنه بينام كان التقدم املحرز ظاهرا لغالبية أهداف أييش 

للتنوع البيولوجي، إال أن التقدم املحرز مل يكن كافيا لتحقيق 
األهداف بحلول عام 2020. وقد حددت الطبعة الرابعة من 

نرشة التوقعات اإلجراءات املحتملة يف كل مجال من املجاالت 
املستهدفة التي إذا ما تقدم العمل بها، ميكن أن تؤدي إىل تحقيق 

غايات وأهداف الخطة االسرتاتيجية.
ويعترب التنوع البيولوجي عامال جوهريا لكل من خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 واتفاق باريس مبوجب اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اللذين تم اعتامد 
كل منهام يف عام 2015. فعىل سبيل املثال، فإن حوايل ثلث 

التخفيضات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة املطلوبة للوفاء 
بأهداف اتفاق باريس يأيت من “الحلول القامئة عىل الطبيعة”. 
وتنعكس أهداف أييش للتنوع البيولوجي مبارشة يف الكثري من 
األهداف داخل أهداف التنمية املستدامة. وسلط الضوء عىل 

التنوع البيولوجي بوضوح يف أهداف التنمية املستدامة 14 

)الحياة تحت املاء( و15 )الحياة عىل الرب(، ولكنه يركز أيضا عىل 
مجموعة أوسع نطاقا من األهداف. فعىل سبيل املثال، تعترب 

عامال رئيسيا لتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية )الهدف 2 
من أهداف التنمية املستدامة( وتوفري املياه النقية )الهدف 6 

من أهداف التنمية املستدامة. وتعتمد جميع أنظمة الغذاء عىل 
التنوع البيولوجي وعىل مجموعة عريضة من خدمات النظم 

اإليكولوجية التي تدعم اإلنتاجية الزراعية، مثال من خالل التلقيح، 
ومكافحة اآلفات وخصوبة الرتبة. وتركز أيضا النظم اإليكولوجية 

السليمة عىل تقديم إمدادات املياه وجودة املياه، وتحمي من 
املخاطر املتعلقة باملياه والكوارث. ولذلك ميكن النظر إىل حفظ 

التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام كعامل أسايس لخطة عام 
2030 برمتها.

وعىل العكس من ذلك، يسهم تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام. 

فعىل سبيل املثال، تعالج بعض األهداف محركات فقدان التنوع 
البيولوجي، مثل تغري املناخ )الهدف 13 من أهداف التنمية 

املستدامة(، والتلوث )األهداف 6 و12 و14 من أهداف التنمية 
املستدامة( واالستغالل املفرط )األهداف 6 و12 و14 و15 

من أهداف التنمية املستدامة(. وتعالج أهداف أخرى اإلنتاج 
واالستهالك املستدامني، واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية 
وتخفيض النفايات الغذائية )الهدف 12 من أهداف التنمية 
املستدامة(. وتدعم األهداف أيضا الظروف الكامنة ملعالجة 

فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق املساعدة يف بناء املؤسسات 
الالزمة ورأس املال البرشي الالزم )األهداف 3 و4 و16 من أهداف 

التنمية املستدامة(، وتعزيز املساواة بني الجنسني )الهدف 5( 
والحد من انعدام املساواة )الهدف 10 من أهداف التنمية 

املستدامة(. وبينام توجد بعض املقايضات املحتملة بني تحقيق 
أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وتحقيق بعض أهداف التنمية 
املستدامة، ميكن تجنب ذلك أو الحد منه من خالل صنع القرار 

املتسق واملتكامل.

التقدم المحرز في تنفيذ الخطة 
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2020-2011

يستند التقييم العاملي للتقدم املحرز نحو أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي إىل مجموعة من املؤرشات، والدراسات البحثية 
والتقييامت )وخصوصا التقييم العاملي للتنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أجراه املنرب الحكومي الدويل 
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للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية )IPBES((، فضال عن التقارير الوطنية املقدمة من 
البلدان عن تنفيذها التفاقية التنوع البيولوجي. وتقدم التقارير 

الوطنية معلومات غنية عن الخطوات املتخذة يف البلدان يف 
أنحاء العامل لدعم حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام املستدام، 
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع. وهذا الكيان من املعلومات 

يقدم ثراء من املعلومات عن النجاحات والتحديات يف تنفيذ 
الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 ويف تحقيق 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي.
وعىل املستوى العاملي، مل يتحقق أي من األهداف العرشين 

بالكامل، ولو أن ستة أهداف تم تحقيقها جزئيا )األهداف 9 
و11 و16 و17 و19 و20(. ومن بحث العنارص املحددة الستني 
ألهداف أييش للتنوع البيولوجي، تم تحقيق سبعة منها ويظهر 

38 إحراز التقدم. ويظهر 13 عنرصا عدم إحراز تقدم أو يشري إىل 
التحرك بعيدا عن الهدف، وبالنسبة لعنرصين فإن مستوى التقدم 

غري معروف. ويقدم الجدول عىل الصفحات التالية نظرة عامة 
للتقدم املحرز نحو كل هدف من أهداف أييش للتنوع البيولوجي 

العرشين.
والصورة العامة من التقارير الوطنية املقدمة من البلدان 

هي أيضا صورة للتقدم املحرز، ولكنه مرة أخرى عىل مستويات 
غري كافية عامة لتحقيق أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ويف 

املتوسط، أبلغت البلدان أن أكرث من ثلث جميع األهداف الوطنية 
يسري عىل املسار الصحيح للوفاء بها )34 يف املائة( أو تجاوزها 

)3 يف املائة(. وبالنسبة لنصف آخر من التقارير الوطنية )51 يف 
املائة(، أحرز التقدم ولكن ليس مبعدل سيسمح بالوفاء باألهداف. 
وأبلغ 11 يف املائة فقط من البلدان عن عدم إحراز تقدم كبري، و1 
يف املائة أنهم يتحركون يف االتجاه الخطأ. غري أن األهداف الوطنية 
عموما كانت متوافقة عىل نحو ضعيف مع أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي من حيث النطاق ومستوى الطموح. وكان أقل من 
ربع األهداف )23 يف املائة( متوافقا بشكل جيد مع أهداف أييش 

وحوايل ُعرش جميع األهداف الوطنية فقط تتشابه مع أهداف 
أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح للوفاء بها. 

وأبلغ عن أكرب تقدم نحو األهداف الوطنية املتعلقة باألهداف 
1 و11 و16 و17 و19 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. 

ولذلك، توحي املعلومات من التقارير الوطنية أن هناك فجوات 
يف مستوى طموح التزامات البلدان ملعالجة أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي عىل املستوى الوطني، فضال عن اإلجراءات لتحقيق 
هذه االلتزامات.

وتتسق املعلومات يف التقارير الوطنية عىل نحو واسع مع 
التحليل املستند إىل املؤرشات عىل املستوى العاملي. وبينام تبني 

املؤرشات املتعلقة بالسياسات واإلجراءات لدعم التنوع البيولوجي 
)االستجابات( اتجاهات إيجابية بشكل ساحق، فإن املؤرشات 
املتعلقة مبحركات فقدان التنوع البيولوجي ومؤرشات الحالة 
الراهنة للطبيعة نفسها تظهر اتجاهات أسوء عىل نحو كبري.

وبالرغم من التقدم املحدود املحرز لتحقيق أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي عىل املستوى العاملي، وثّقت هذه التوقعات 

أمثلة مهمة التي أنتجت نتائج ناجحة من اإلجراءات التي تدعم 
غايات وأهداف الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-
2020. وميكن تسليط الضوء عىل عرشة مجاالت تظهر إحراز 

تقدم خاص يف العقد السابق.

وفيما يتعلق باألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع 
البيولوجي )الغاية ألف(:

أدرج حوايل 100 بلد قيم التنوع البيولوجي يف نظمها  	
الحسابية الوطنية )الهدف 2(.

وفيما يتعلق بالضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي 
)الغاية باء(:

انخفض معدل إزالة األشجار عىل املستوى العاملي بحوايل  	
الثلث باملقارنة إىل العقد السابق )الهدف 5(.

يف الحاالت التي أدخلت فيها سياسات إدارة جيدة يف مصايد  	
األسامك، تنطوي عىل تقييم األرصدة السمكية، وفرض حدود عىل 
املصيد، واإلنفاذ، تم الحفاظ عىل توافر األرصدة السمكية البحرية 

أو إعادة بنائها )الهدف 6(.

هناك عدد متزايد من الحاالت الناجحة للقضاء عىل األنواع  	
الغريبة الغازية من الجزر، واستهداف األنواع ذات األولوية 
واملسارات من أجل تجنب حاالت إدخال األنواع الغازية يف 

املستقبل )الهدف 9(.

وفيما يتعلق بحالة التنوع البيولوجي )الغاية جيم(:

هناك توسع كبري يف مساحات املناطق املحمية يزيد عىل  	
مدى الفرتة من 2000 إىل 2020، من حوايل 10 يف املائة إىل 15 

يف املائة عىل األقل يف املناطق األرضية، ومن حوايل 3 يف املائة إىل 
7 يف املائة عىل األقل يف املناطق البحرية. وقد زادت أيضا حامية 
املناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي )مناطق التنوع 
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البيولوجي الرئيسية( من 29 يف املائة إىل 44 يف املائة عىل مدى 
نفس الفرتة الزمنية )الهدف 11(.

خفضت إجراءات الحفظ األخرية عدد االنقراض من خالل  	
مجموعة من التدابري، مبا يف ذلك املناطق املحمية، وتقييد الصيد، 

ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، والحفظ خارج املوقع الطبيعي 
وإعادة اإلدخال. وبدون هذه اإلجراءات، يحتمل أن تكون حاالت 
انقراض الطيور والثدييات يف العقد السابق أعىل مبقدار الضعف 

أو أربعة أضعاف )الهدف 12(.

وفيما يتعلق بتدابير تمكين تنفيذ الخطة االستراتيجية 
للتنوع البيولوجي 2011-2020 )الغاية هاء(:

دخل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية  	
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها حيز 
النفاذ وهو يعمل بالكامل يف 87 بلدا عىل األقل وعىل املستوى 

الدويل )الهدف 16(.

تم تحديث االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  	
البيولوجي مبا يتامىش مع الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 
2011-2020 بواسطة 170 بلدا، أي 85 يف املائة من األطراف يف 

اتفاقية التنوع البيولوجي )الهدف 17(.

هناك زيادة كبرية يف البيانات واملعلومات عن التنوع  	
البيولوجي متاحة للمواطنني، والباحثني، ومقرري السياسات، مبا 
يف ذلك من خالل الجهود املبذولة النخراط املواطنني يف العلوم 

)الهدف 19(.

زيادة املوارد املالية املتاحة للتنوع البيولوجي إىل الضعف من  	
خالل التدفقات الدولية )الهدف 20(.

وتقدم الخربات يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 
2011-2020 عىل مدى العقد املايض دروسا تتعلق بإعداد اإلطار 
العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020. ويف تنفيذ االتفاقية 

عىل نحو أعم. وهي تشمل ما ييل:

الحاجة إىل زيادة الجهود الرامية إىل معالجة املحركات  	
املبارشة وغري املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي، من خالل الُنهج 
املتكاملة والشاملة للتخطيط والتنفيذ وتفاعل أكرب بني الوزارات 

الحكومية املسؤولة عن التنوع البيولوجي والقطاعات االقتصادية 
واملجتمع عموما.

الحاجة إىل تعزيز إدماج الجنسانية ودور الشعوب األصلية  	
واملجتمعات املحلية ومستوى إرشاك أصحاب املصلحة.

الحاجة إىل تعزيز االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية  	
للتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من عمليات للتخطيط، مبا يف 

ذلك اعتمدها كأدوات للسياسة عىل نطاق الحكومة برمتها.

الحاجة إىل غايات وأهداف مصممة عىل نحو جيد وصياغتها  	
.)”SMART” بشكل مبسط، مع عنارص كمية، )أي وفقا ملعايري

الحاجة إىل تقليص الفواصل الزمنية يف تخطيط وتنفيذ  	
اسرتاتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي ومراعاة الفواصل 

الزمنية يف التنفيذ التي ال ميكن تجنبها.

الحاجة إىل زيادة طموح االلتزامات الوطنية ولالستعراض  	
املنتظم والفعال لألنشطة الوطنية.

الحاجة إىل التعلم واإلدارة التكيفية، مبا يف ذلك من خالل  	
بذل جهود أكرب لتيسري التعاون التقني والعلمي، ولفهم أسباب 

فعالية تدابري السياسات وغريها من التدابري.

الحاجة إىل االهتامم بالتنفيذ، ولدعم مستدام وموجه  	
للبلدان.

uperjoseph / Shutterstock
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 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

بحلول عام 2020 كحد أقصى، يكون الناس 
على علم بقيم التنوع البيولوجي )1(، 

وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه 
واستخدامه على نحو مستدام )2(.

1 2

الهدف

حدثت زيادة واضحة في الحقبة الماضية في نسبة 
الناس الذين سمعوا بالتنوع البيولوجي والذين يتفهمون 

هذا المفهوم. ويبدو أن فهم التنوع البيولوجي يتزايد 
بسرعة أكبر بين الناس األصغر سنا. وتوحي دراسة 

استقصائية حديثة إلى أن أكثر من ثلث الناس في أكثر 
البلدان المتنوعة بيولوجيا لديهم إدراك عالي بقيم التنوع 

البيولوجي وبالخطوات المطلوبة لحفظه واستخدامه 
المستدام. لم يتحقق الهدف )ثقة منخفضة(.

بحلول عام 2020 كحد أقصى، ُتدمج قيم 
التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية 

والمحلية للتنمية والحد من الفقر )1( وعمليات 
التخطيط )2( ويجري إدماجها في نظم 

الحسابات القومية )3(، وحسب االقتضاء، في 
نظم اإلبالغ )4(.

2 3

1 4
الهدف

أبلغ الكثير من البلدان عن أمثلة على دمج التنوع 
البيولوجي في مختلف عمليات التخطيط والتنمية. 

وهناك اتجاه منتظم إلى األعلى للبلدان التي تدمج قيم 
التنوع البيولوجي في الحسابات القومية ونظم اإلبالغ. 

وفي نفس الوقت، هناك أدلة أقل بأن التنوع البيولوجي 
قد تم إدماجه حقا في تخطيط العمليات اإلنمائية 

واستراتيجيات الحد من الفقر، على النحو الذي يتطلبه 
الهدف. لم يتحقق الهدف )ثقة متوسطة(.

بحلول عام 2020 كحد أقصى، ُتلغى الحوافز، 
بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، 

أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب 
التأثيرات السلبية )1(، وتوضع وُتطبق حوافز 
إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

المستدام )2(، بما يتمشى وينسجم مع 
االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات 

الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية-
االقتصادية الوطنية.

1 2

الهدف

بصفة عامة، أحرز تقدم قليل على مدى العقد األخير 
في إلغاء اإلعانات أو إزالتها تدريجيا أو تعديلها والحوافز 

األخرى التي يحتمل أن تضر بالتنوع البيولوجي، 
وفي إعداد الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي 

واستخدامه المستدام. وقد اتخذت بلدان قليلة خطوات 
نسبية لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي، 

وتفوق اإلعانات الضارة على نحو أكبر في مجاالت مثل 
مصايد األسماك ومكافحة إزالة الغابات. لم يتحقق 

الهدف )ثقة متوسطة(.

1. تقييم التقدم املحرز نحو أهداف أييش للتنوع البيولوجي العرشين والعنارص الواردة يف صياغتها. وصور التقدم املحرز نحو كل عنرص برسم بياين يف 

أيقونات نصف دائرية يف الجدول. وميثل كل جزء أحد العنارص، ويتوافق عدد الجزء بالعدد املبني بني قوسني يف صياغة كل هدف. ويشري اللون األزرق إىل 

تجاوز العنرص، ويشري اللون األخرض إىل أن العنرص تم تحقيقه أو من املرجح تحقيقه بحلول عام 2020، ويشري اللون األصفر إىل إحراز التقدم نحو العنرص 

ولكن مل يتم تحقيقه، ويشري اللون األحمر إىل عدم تغري كبري يف العنرص، ويشري اللون األرجواين إىل أن االتجاهات تتحرك بعيدا عن تحقيق العنرص. ويف 

الحاالت التي مل يكن من املمكن تقييم العنرص، يظهر الجزء باللون الرمادي. ولتحقيق أحد أهداف أييش بصفة عامة، ستكون جميع األجزاء باللون األزرق 

أو األخرض. وتم تقييم الهدف عىل أنه تم تحقيقه جزئيا عندما يتم تحقيق واحد من عنارصه عىل األقل. وإذا مل يتم تحقيق أي من العنارص، تم تقييم هدف 

أييش عىل أنه مل يتم تحقيقه. ويرد تفسري ملستويات الثقة يف الحوايش املشار إليها يف موجز كل هدف يف الجزء الثاين من التقرير الكامل.

تقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي العشرين1



13 موجز ملقرري السياسات

 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

بحلول عام 2020 كحد أقصى، تكون الحكومات 
وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع 

المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط 
أو تكون قد نفذت خططًا من أجل تحقيق 

اإلنتاج واالستهالك المستدامين )1( وتكون قد 
سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية 

في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة )2(.

1 2

الهدف

بينما يضع عدد متزايد من الحكومات واألعمال التجارية 
خططا لإلنتاج واالستهالك األكثر استدامة، لم يتم تنفيذ 

هذه الخطط على نطاق يؤدي إلى إزالة األثر السلبي 
لألنشطة البشرية غير المستدامة على التنوع البيولوجي. 

وبينما تستخدم الموارد الطبيعية على نحو أكثر كفاءة، 
يواصل الطلب الكلي على الموارد في الزيادة، وبالتالي 
تظل آثار استخدامها أعلى بكثير من الحدود اإليكولوجية 

اآلمنة. لم يتحقق الهدف )ثقة مرتفعة(.

ض معدل فقدان جميع  بحلول عام 2020، يخفَّ
الموائل الطبيعية )2(، بما في ذلك الغابات 
)1(، إلى النصف على األقل، وحيثما يكون 

ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور 
وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير )3(.

2

1 3
الهدف

إن المعدل الحالي إلزالة الغابات أقل من ذلك المعدل 
في العقد السابق، ولكن بحوالي الثلث فقط، ويمكن 
أن تتسارع إزالة الغابات مرة أخرى في بعض المناطق. 

وما زال فقدان وتدهور وتفتت الموائل عاليا في الغابات 
والمناطق األحيائية األخرى، وخصوصا في النظم 

اإليكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي في المناطق 
االستوائية. وتواصل المساحات البرية واألراضي الرطبة 

العالمية تدهورها. وما زال تفتت األنهار يشكل تهديدا 
حرجا للتنوع البيولوجي للمياه العذبة. لم يتحقق الهدف 

)ثقة مرتفعة(.

بحلول عام 2020، يتم على نحو مستدام إدارة 
وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات 

والنباتات المائية، بطريقة قانونية )1( وبتطبيق 
الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك 

لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير 
انعاش لجميع األنواع المستنفدة )2(، وال 

يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة 
على األنواع المهددة باالنقراض والنظم 

اإليكولوجية الضعيفة )3(، وأن تكون تأثيرات 
مصايد األسماك على األرصدة السمكية 

واألنواع والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود 
اإليكولوجية المأمونة )4(.

2 3

1 4
الهدف

بينما أحرز تقدم كبير نحو هذا الهدف في بعض البلدان 
والمناطق، فإن ُثلث األرصدة السمكية البحرية يتم 

صيدها المفرط، وبنسبة أعلى عن العشر سنوات 
الماضية. وما زال الكثير من مصايد األسماك يسبب 

مستويات غير مستدامة من الصيد العرضي لألنواع غير 
المستهدفة ويضر الموائل البحرية. لم يتحقق الهدف 

)ثقة مرتفعة(.

بحلول عام 2020، تدار مناطق الزراعة )1( 
وتربية األحياء المائية )2( والحراجة )3( على نحو 

مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي.

2

1 3

الهدف

هناك توسع كبير في الجهود المبذولة للنهوض بالزراعة 
والحراجة وتربية األحياء المائية على نحو مستدام على 
مدى السنوات األخيرة، بما في ذلك من خالل الُنهج 

الزراعية اإليكولوجية التي يقودها المزارعون. وقد استقر 
استخدام األسمدة ومبيدات اآلفات على المستوى 

العالمي، ولو أنه عند مستويات عالية. وعلى الرغم من 
مثل هذا التقدم، يواصل التنوع البيولوجي في التدهور 

في المناظر الطبيعية المستخدمة إلنتاج األغذية 
واألخشاب، وما زال إنتاج األغذية واإلنتاج الزراعي ضمن 

المحركات الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي. لم 
يتحقق الهدف )ثقة مرتفعة(.
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 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

ض التلوث )1(، بما  بحلول عام 2020، يخفَّ
في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة 

)2(، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم 
اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي.

1 2

الهدف

يستمر التلوث، بما في ذلك من المغذيات الزائدة، 
ومبيدات اآلفات، والبالستيك والنفايات األخرى في 

كونه محركا رئيسيا لفقدان التنوع البيولوجي. وبالرغم 
من الجهود المتزايدة لتحسين استخدام األسمدة، تستمر 

مستويات المغذيات في كونها ضارة لوظيفة النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي. ويتراكم التلوث من 

البالستيك في المحيطات، مع آثار خطيرة على النظم 
اإليكولوجية البحرية، وما زال له آثار غير معروفة بدرجة 
كبيرة في النظم اإليكولوجية األخرى. وكانت اإلجراءات 
المتخذة في كثير من البلدان لتقليل نفايات البالستيك 

غير كافية للحد من مصدر التلوث هذا. لم يتحقق الهدف 
)ثقة متوسطة(.

بحلول عام 2020، تعّرف األنواع الغريبة 
الغازية )1( ومساراتها )2(، ويحدد ترتيبها حسب 

األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية 
أو يتم القضاء عليها )3( وتوضع تدابير إلدارة 

المسارات )4( لمنع إدخالها وانتشارها.

2 3

1 4
الهدف

ُأحرز تقدم جيد خالل العقد الماضي في تعريف األنواع 
الغريبة الغازية وتحديد ترتيبها حسب األولوية من 

حيث المخاطر التي تمثلها، فضال عن إمكانية إدارتها. 
واستفادت األنواع المحلية من البرامج الناجحة للقضاء 

على األنواع الغريبة الغازية، وخاصة الثدييات الغازية في 
الجزر. غير أن هذه النجاحات ال تمثل سوى نسبة صغيرة 

من جميع حاالت تواجد األنواع الغازية. وال يوجد دليل 
على تباطؤ عدد اإلدخاالت الجديدة لألنواع الغريبة. تحقق 

الهدف جزئيا )ثقة متوسطة(.

ض إلى أدنى حد  بحلول عام 2015، ُتخفَّ
الضغوط البشرية المتعددة على الشعب 

المرجانية )1(، والنظم اإليكولوجية الضعيفة 
األخرى )2( التي تتأثر بتغير المناخ أو تحّمض 

المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها 
ووظائفها.

1 2

الهدف

ال تزال التهديدات المتعددة تؤثر على الشعاب المرجانية 
وغيرها من النظم اإليكولوجية الضعيفة المتأثرة بتغير 

المناخ وتحمض المحيطات. ويؤدي الصيد المفرط 
والتلوث بالمغذيات والتنمية الساحلية إلى تفاقم آثار 
ابيضاض المرجان. وأظهرت الشعاب المرجانية أسرع 

زيادة في مخاطر االنقراض لجميع المجموعات التي تم 
تقييمها. وانخفض الغطاء المرجاني الصلب انخفاضا 

كبيرا في بعض المناطق، وحدث تحول نحو األنواع 
المرجانية األقل قدرة على دعم موائل الشعاب المتنوعة. 

وتعرضت نظم إيكولوجية أخرى، وال سيما في الجبال 
والمناطق القطبية، آلثار كبيرة بسبب تغير المناخ، وأدت 

ضغوط أخرى إلى تفاقمها. لم يتحقق الهدف بحلول 
التاريخ المحدد وهو 2015، ولم يتحقق بحلول عام 

2020 )ثقة مرتفعة(.
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 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

بحلول عام 2020، يتم حفظ 17 في المئة 
على األقل من المناطق األرضية ومناطق 

المياه الداخلية )1( و10 في المئة من المناطق 
الساحلية والبحرية )2(، وخصوصا المناطق ذات 

األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات 
النظام اإليكولوجي )3(، من خالل نظم مدارة 
بفاعلية ومنصفة )4( وتتسم بالترابط الجيد، 

وممثلة إيكولوجيًا )5( للمناطق المحمية وتدابير 
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، 

وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية 
والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا )6(.

1 6

2 5
3 4

الهدف

من المرجح أن تصل نسبة أراضي ومحيطات الكوكب 
المخصصة كمناطق محمية إلى األهداف التي وضعت 

لها لعام 2020 وقد يتم تجاوزها عندما تؤخذ في 
الحسبان تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 

المناطق وااللتزامات الوطنية المستقبلية. غير أن التقدم 
كان أكثر تواضعا في ضمان أن تقوم المناطق المحمية 
بصون أهم مناطق التنوع البيولوجي، وأن تكون ممثلة 

إيكولوجيا، ومتصلة ببعضها البعض وكذلك بالمناظر 
الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع وأن 

تدار بشكل عادل وفعال. وبالتالي، تحقق الهدف جزئيا 
)ثقة مرتفعة(.

بحلول عام 2020، منع انقراض األنواع 
المعروفة المهددة باالنقراض )1( وتحسين 

وإدامة حالة حفظها، وال سيما بالنسبة لألنواع 
األكثر تدهورا )2(.

1 2

الهدف

تواصل األنواع االنتقال، في المتوسط، أقرب إلى 
االنقراض. غير أنه بدون إجراءات الحفظ التي اتخذت على 

مدى العقد الماضي، لكان من الممكن أن يكون عدد 
حاالت انقراض الطيور والثدييات أعلى بمرتين إلى أربع 

مرات على األقل. ومن بين المجموعات التصنيفية التي 
تم تقييمها جيدا، فإن ما يقرب من ربع األنواع )23.7 في 

المائة( مهددة باالنقراض ما لم يتم الحد من محركات 
فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير، وهناك ما يقدر 
بمليون نوع مهدد باالنقراض عبر جميع المجموعات. 

وانخفضت أعداد الحيوانات البرية بأكثر من الثلثين منذ 
عام 1970، وواصلت االنخفاض منذ عام 2010. لم 

يتحقق الهدف )ثقة مرتفعة(.

بحلول عام 2020، الحفاظ على التنوع الجيني 
للنباتات المزروعة )1( وحيوانات المزارع 

والحيوانات األليفة )2( والتنوع الجيني لألقارب 
البرية )3(، بما في ذلك األنواع األخرى ذات 

القيمة االجتماعية واالقتصادية )4( فضال عن 
القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات 

لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني )5(.

2 4

1 5

3

الهدف

ال يزال التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 
والحيوانات األليفة واألقارب البرية يتآكل. واألقارب 

البرية للمحاصيل الغذائية الهامة ممثلة بشكل ضعيف 
في بنوك البذور خارج الموقع التي تساعد على ضمان 
حفظها، وهو أمر مهم لألمن الغذائي في المستقبل. 

وتتزايد نسبة سالالت الماشية المعرضة لخطر االنقراض 
أو المنقرضة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه في 

السنوات السابقة، مما يشير إلى بعض التقدم في منع 
تدهور السالالت التقليدية. وتقترب األقارب البرية لطيور 

وثدييات المزارع من االنقراض. لم يتحقق الهدف )ثقة 
متوسطة(.
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 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

بحلول عام 2020، استعادة وصون النظم 
اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما 

في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم 
في الصحة وسبل العيش والرفاه )1(، مع 

مراعاة احتياجات النساء والشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية والفقراء والضعفاء )2(.

1 2

الهدف

ال تزال قدرة النظم اإليكولوجية على توفير الخدمات 
األساسية التي تعتمد عليها المجتمعات تواصل التدهور، 

وبالتالي، فإن معظم خدمات النظم اإليكولوجية 
)المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس( آخذة 
في التدهور. وبشكل عام، تتأثر المجتمعات الفقيرة 

والضعيفة، وكذلك النساء، بشكل غير متناسب بهذا 
التدهور. وتقترب أنواع الثدييات والطيور المسؤولة 

عن التلقيح في المتوسط من االنقراض، مثل األنواع 
المستخدمة في األغذية واألدوية. لم يتحقق الهدف )ثقة 

متوسطة(.

بحلول عام 2020، إتمام تعزيز قدرة النظم 
اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع 

البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل 
الحفظ واالستعادة )1(، بما في ذلك استعادة 

15 في المئة على األقل من النظم اإليكولوجية 
المتدهورة )2(، مما يسهم بالتالي في التخفيف 

من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة 
التصحر.

1 2

الهدف

أحرز تقدم محدود نحو تحقيق هدف استعادة 15 في 
المائة من النظم اإليكولوجية بحلول عام 2020. وعلى 

الرغم من ذلك، يجري تنفيذ أو اقتراح برامج استعادة 
طموحة في كثير من المناطق، مع إمكانية تحقيق 

مكاسب كبيرة في قدرة النظم اإليكولوجية على 
التحمل وصون مخزون الكربون. لم يتحقق الهدف )ثقة 

متوسطة(.

بحلول عام 2015، يسري مفعول بروتوكول 
ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم 

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها )1(، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع 

التشريع الوطني )2(.

1 2

الهدف

أصبح بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد 
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 

عن استخدامها ساريا في 12 أكتوبر/تشرين األول 2014. 
وحتى يوليو/تموز 2020، صدق 126 طرفا في اتفاقية 

التنوع البيولوجي على البروتوكول، ووضع 87 طرفا 
تدابير وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وأنشأت 

سلطات وطنية مختصة. ويمكن اعتبار أنه تم تفعيل 
البروتوكول. تحقق الهدف جزئيا )ثقة مرتفعة(.

بحلول عام 2015، يكون كل طرف قد أعد )1( 
واعتمد كأداة من أدوات السياسة )2(، وبدأ 

في تنفيذ )3(، استراتيجية وخطة عمل وطنية 
للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية 

ومحدثة.

2

1 3
الهدف

بحلول الموعد النهائي المحدد في هذا الهدف وهو 
ديسمبر/كانون األول 2015، قدم 69 طرفا استراتيجية 

وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي تم إعدادها أو 
تنقيحها أو تحديثها بعد اعتماد الخطة االستراتيجية. وقدم 

101 طرف إضافي منذ ذلك الحين استراتيجية وخطة 
عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وبذلك، كان 170 طرفا 

قد وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 
تتماشى مع الخطة االستراتيجية، بحلول يوليه/تموز 
2020. ويمثل ذلك 85 في المائة من األطراف في 

االتفاقية. ومع ذلك، هناك تفاوت في مدى اعتماد هذه 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

كأدوات سياساتية وفي مدى تنفيذها بطريقة فعالة 
وتشاركية. تحقق الهدف جزئيا )ثقة مرتفعة(.
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 هدف أيشي للتنوع
البيولوجي

تقييم التقدم 
المحرز

 موجز للتقدم
المحرز

بحلول عام 2020، احترام المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية 

والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها 

المألوف للموارد البيولوجية )1(، رهنا بالتشريع 
الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، 

وأن تدمج )2( وتنعكس بالكامل في تنفيذ 
االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة )3( 
للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على 

جميع المستويات ذات الصلة.

2

1 3
الهدف

حدثت زيادة في االعتراف بقيمة المعارف التقليدية 
واالستخدام المألوف المستدام، سواء في منتديات 
السياسات العالمية أو في المجتمع العلمي. غير أنه 

على الرغم من التقدم المحرز في بعض البلدان، هناك 
معلومات محدودة تشير إلى أن المعارف التقليدية 

واالستخدام المألوف المستدام تحظى باالحترام على 
نطاق واسع و/أو تنعكس في التشريعات الوطنية 

المتعلقة بتنفيذ االتفاقية أو تشير إلى مدى مشاركة 
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشكل فعال في 
العمليات ذات الصلة. لم يتحقق الهدف )ثقة منخفضة(.

بحلول عام 2020، إتمام تحسين المعارف 
والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة 

بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته 
واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه )1(، 

وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات 
ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع )2(.

1 2

الهدف

ُأحرز تقدم كبير منذ عام 2010 في توليد وتقاسم وتقييم 
المعارف والبيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، حيث 

أتاح تجميع البيانات الضخمة والتقدم في مجالي النمذجة 
والذكاء االصطناعي فرصا جديدة لتحسين فهم المحيط 

الحيوي. غير أنه ال تزال هناك اختالالت رئيسية في موقع 
الدراسات وعمليات الرصد وتركيزها التصنيفي. وال تزال 

هناك فجوات في المعلومات المتعلقة بنتائج فقدان 
التنوع البيولوجي على الناس، كما أن تطبيق معارف 

التنوع البيولوجي في صنع القرار محدود. تحقق الهدف 
جزئيا )ثقة متوسطة(.

بحلول عام 2020، كحد أقصى، ينبغي إحداث 
زيادة محسوسة في المستويات الحالية 

لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة 
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011 
من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة 

والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد. 
)أهداف محددة: )1( زيادة التدفقات المالية 

الدولية إلى البلدان النامية إلى الضعف؛ )2( 
إدراج التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية 

أو خطط التنمية؛ )3( اإلبالغ عن اإلنفاق 
المحلي، واالحتياجات، والثغرات، واألولويات؛ 

)4( إعداد خطط مالية وطنية وتقييم القيم 
المتعددة للتنوع البيولوجي؛ )5( حشد الموارد 

المالية المحلية.(

2 4

1 5

3

الهدف

حدثت زيادات في الموارد المحلية المخصصة للتنوع 
البيولوجي في بعض البلدان، وظلت الموارد ثابتة 

على نطاق واسع في بلدان أخرى خالل العقد الماضي. 
وتضاعفت تقريبا الموارد المالية المتاحة للتنوع 

البيولوجي من خالل التدفقات الدولية والمساعدة 
اإلنمائية الرسمية. ومع ذلك، عندما تؤخذ جميع مصادر 

تمويل التنوع البيولوجي في الحسبان، فإن الزيادة 
في تمويل التنوع البيولوجي لن تبدو كافية مقارنة 

باالحتياجات. وعالوة على ذلك، فإن هذه الموارد يطغى 
عليها دعم األنشطة الضارة بالتنوع البيولوجي )انظر 
الهدف 3(. وقد اقتصر التقدم في تحديد احتياجات 

التمويل والفجوات واألولويات ووضع الخطط المالية 
الوطنية وتقييمات قيم التنوع البيولوجي على عدد قليل 

نسبيا من البلدان )انظر الهدف 2(. تحقق الهدف جزئيا 
)ثقة مرتفعة(.
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التوقعات المستقبلية

وفقا لتوقعاتنا الحالية، فإن التنوع البيولوجي وما يقدمه من 
خدمات سوف يستمر يف التدهور، وسوف يعرقل إنجاز أهداف 
التنمية املستدامة. وطبقا لسيناريوهات “العمل كاملعتاد”، فمن 
املتوقع أن يستمر هذا االتجاه حتى عام 2050 وما بعده، نظرا 
لآلثار املتزايدة للتغري يف استخدام األرايض والبحار، واالستغالل 
املفرط، وتغري املناخ، والتلوث واألنواع الغريبة الغازية. وهذه 

الضغوط من ناحية أخرى مدفوعة باألمناط الحالية غري املستدامة 
لإلنتاج واالستهالك، ومنو السكان والتطورات التكنولوجية. وسيؤثر 

تدهور التنوع البيولوجي املتوقع عىل كل الناس ولكن سوف 
يكون له تأثري ضار بوجه خاص عىل الشعوب األصلية واملجتمعات 
املحلية، وفقراء وضعفاء العامل، وذلك نظرا العتامدهم عىل التنوع 

البيولوجي لتحقيق رفاهيتهم.

السيناريوهات والمسارات نحو عام 2050

توحي الدالئل املتاحة بأنه عىل الرغم من فشل الوفاء بغايات 
الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، فإن األمر 

ليس متأخرا إلحداث التباطؤ يف االتجاهات الحالية لتدهور التنوع 
البيولوجي ثم وقفها وعكس مسارها يف نهاية املطاف. وعالوة 
عىل ذلك، فإن اإلجراءات املطلوبة لتحقيق هذا االنعكاس )أو 

“خفض معدل” تدهور التنوع البيولوجي، حسبام تم تسميته(، 
تتسق متاما مع أهداف العنارص الحاسمة لألهداف والغايات 
املنصوص عليها مبوجب خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

واتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
وبإيجاز، فإن تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي 

تعتمد عىل حافظة من اإلجراءات يف املجاالت التالية، والتي يعد 
كل منها رضوريا ولكن أيا منها لن يكون كافيا لوحده:

هناك حاجة إىل زيادة الجهود الرامية إىل حفظ التنوع  	
البيولوجي واستعادته عىل جميع املستويات باستخدام الُنهج 

التي تعتمد عىل السياق املحيل. وهذه تحتاج إىل ضم الزيادات 
الرئيسية يف مدى وفاعلية املناطق املحمية املتصلة ببعضها 
اتصاال جيدا، وغريها من تدابري الحفظ الفعالة القامئة عىل 

أساس املنطقة، واالستعادة عىل نطاق واسع للموائل املتدهورة، 
والتحسينات يف حالة الطبيعة عرب املناظر الطبيعية املستزرعة 

واملناظر الطبيعية الحرضية فضال عن تجمعات املياه الداخلية، 
والسواحل واملحيطات؛

هناك حاجة إىل جهود لإلبقاء عىل تغري املناخ يف حدود  	
أقل بكثري من درجتني مئويتني وبالقرب من 1.5 درجة مئوية 
فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ملنع آثار تغري املناخ 
من التغلب عىل جميع اإلجراءات األخرى التي تدعم التنوع 

البيولوجي. وميكن أن يلعب حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها 
دورا كبريا يف هذه الجهود. كام ميكن أن تكون هذه »الحلول 
القامئة عىل الطبيعة« جزءا مهام من التكيف مع تغري املناخ.

ينبغي اتخاذ خطوات فعالة ملعالجة الضغوط الباقية التي  	
تدفع فقدان التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك األنواع الغريبة 
الغازية، والتلوث واالستغالل املفرط غري املستدام للتنوع 

البيولوجي وخصوصا يف النظم اإليكولوجية البحرية وللمياه 
الداخلية؛

ينبغي تحقيق التحوالت يف إنتاج السلع والخدمات، وخصوصا  	
األغذية. وسيشمل ذلك اعتامد وسائل زراعية ميكن أن تلبي 
الطلب العاملي املتزايد مع فرض آثار سلبية أقل عىل البيئة، 

وخفض الضغوط لتحويل املزيد من األرايض إىل اإلنتاج؛

هناك باملثل حاجة إىل إجراء تحوالت للحد من الطلب عىل  	
اإلنتاج املتزايد لألغذية وذلك بخفض فاقد األغذية، وأيضا الحد 

من استخدام السلع املادية والخدمات األخرى التي تؤثر عىل 
التنوع البيولوجي، مثال يف الحراجة، والطاقة وتقديم املياه العذبة.

ويعتمد كل واحد من مجاالت العمل هذه عىل إحداث 
تغيريات وابتكارات كبرية جدا، بحيث تنفذ عىل نطاق زمني 

قصري، وتضم نطاقا واسعا من الجهات العاملة عىل مدى جميع 
قطاعات املجتمع )انظر التحوالت الوارد وصفها أدناه(. غري أنه 
حتى الجهود األكرث كثافة يف كل من هذه املجاالت لن تنجح يف 
“خفض معدل” فقدان التنوع البيولوجي، إال إذا متت معالجتها 

مع املجاالت األخرى. ومثال ذلك أن التدابري األكرث طموحا لحفظ 
النظم اإليكولوجية واستعادتها سوف تفشل يف معالجة فقدان 
التنوع البيولوجي واألمن الغذايئ إال إذا اتخذت باملثل خطوات 

طموحة لزيادة اإلنتاجية الزراعية واعتامد نظم غذائية أكرث 
استدامة. ومن ناحية أخرى، فإن تجميع اإلجراءات عىل مدى 

جميع املجاالت سيجعل من األسهل تحقيق كل منها، وذلك نظرا 
للرتابط والتضافر فيام بينها.

وال يوجد مسار “مثايل” واحد نحو رؤية عام 2050 للتنوع 
البيولوجي ينطبق عىل جميع املناطق ويف كل الظروف. ويف إطار 

مجاالت التغري الرضوري التي ورد وصفها أعاله، هناك العديد 



19 موجز ملقرري السياسات

من الُنهج البديلة التي تعكس الظروف واألولويات املحلية. 
ومثال ذلك أن تدابري الحفظ الطموحة تركز عىل حامية مناطق 
كبرية من األرايض املخصصة للطبيعة قد ينتج عنها أثر أكرب عىل 
بقاء األنواع األرضية، بينام قد تؤدي الُنهج الطموحة التي تويل 

األولوية للمناظر الطبيعية الخرضاء داخل البيئات املستزرعة 

والحرضية إىل تحسينات كبرية يف بعض مساهامت الطبيعة للبرش. 
وينبغي أن يكون اإلطار املعتمد من قبل املجتمع العاملي مرنا مبا 

يكفي لتغطية عدد من الظروف والقيم، مع االعرتاف بعواقب 
الُنهج املختلفة من حيث النتائج عىل التنوع البيولوجي وعىل 

املجتمعات البرشية.

201
0

202
0

203
0

204
0

200
0

205
0

ظلت االتجاهات يف التنوع البيولوجي )مختلف املقاييس، املحور األيرس( تنخفض ومن املتوقع أن تستمر يف ذلك مبوجب سيناريوهات العمل كاملعتاد )خط 

االتجاه(. وميكن أن تخفض مختلف مجاالت اإلجراءات معدل تدهور التنوع البيولوجي، وميكن أن يوقف مزيج من حافظة اإلجراءات الكاملة، التدهور أو 

يعكس اتجاهه )خفض معدل التدهور(، ويحتمل إن يؤدي إىل مكاسب صافية يف التنوع البيولوجي بعد عام 2030. وهذه هي، من أسفل إىل األعىل: )1( 

الحفظ واالستعادة املعززين للنظم اإليكولوجية؛ )2( التخفيف من تغري املناخ؛ )3( إجراءات بشأن التلوث، واألنواع الغريبة الغازية واالستغالل املفرط؛ )4( 

إنتاج أكرث استدامة للسلع والخدمات، وخصوصا األغذية؛ )5( الحد من االستهالك والنفايات. غري أنه ال ميكن ألي من مجاالت العمل وحدها، أو مزيج جزيئ 

منها، أن يخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي. وعالوة عىل ذلك، فإن فاعلية كل مجال من مجاالت العمل يتم تعزيزه بواسطة مجاالت أخرى )انظر الجزء 

الثالث من التقرير الكامل للمناقشة(.

حافظة اإلجراءات لخفض فقدان التنوع البيولوجي واستعادته.

الحفظ/
االستعادة

إجراءات 
تغري املناخ

خفض املحركات 
األخرى

 اإلنتاج
املستدام

االستهالك 
املنخفض
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تحول األرايض والغابات: حفظ النظم 
اإليكولوجية غري املضطربة، واستعادة النظم 

اإليكولوجية، ومكافحة التدهور وعكس 
مساره، ونرش التخطيط املكاين عىل مستوى 
املناظر الطبيعية من أجل تجنب التغري يف 
استخدام األرايض وخفضه والتخفيف منه. ويعرتف هذا التحول 

بالقيمة الرضورية للموائل املحفوظة عىل نحو جيد لصون التنوع 
البيولوجي وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية لصالح الناس، 

والحاجة إىل االنتقال إىل حالة ال ينطوي فيها الحفاظ عىل األمن 
الغذايئ وتحسينه عىل تحويل الغابات والنظم اإليكولوجية 

األخرى عىل نطاق واسع.

تحول املياه العذبة املستدام: نهج متكامل 
يضمن تدفقات املياه املطلوبة من الطبيعة 

والناس، وتحسني نوعية املياه، وحامية 
املوائل الحرجة، ومراقبة األنواع الغازية، 

وحامية الرتابط للسامح بإنعاش نظم 
املياه العذبة من الجبال إىل السواحل. ويعرتف هذا التحول 

بأهمية التنوع البيولوجي يف الحفاظ عىل األدوار املتعددة للنظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة لدعم املجتمعات البرشية والعمليات 

الطبيعية، مبا يف ذلك الروابط مع البيئات الربية والساحلية 
والبحرية.

تحول مصايد األسامك واملحيطات 
املستدام: حامية واستعادة النظم 

اإليكولوجية البحرية والساحلية، وإعادة 
بناء مصايد األسامك وإدارة تربية األحياء 
املائية واالستخدامات األخرى للمحيطات 

من أجل ضامن االستدامة، وتعزيز األمن الغذايئ وسبل العيش. 
ويعرتف هذا التحول باالعتامد طويل األجل إلمدادات األغذية 

البحرية واملنافع األخرى من املحيطات عىل النظم اإليكولوجية 
السليمة.

تحول الزراعة املستدام: إعادة تصميم النظم 
الزراعية من خالل نُهج الزراعة اإليكولوجية 

والنهج االبتكارية األخرى لتعزيز اإلنتاجية 
مع الحد من اآلثار السلبية عىل التنوع 
البيولوجي. ويعرتف هذا التحول بدور 

التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك التلقيح، وكائنات مكافحة اآلفات 
واألمراض، والتنوع البيولوجي للرتبة والتنوع الجيني، فضال عن 
التنوع يف املناظر الطبيعية، من أجل زراعة إنتاجية وقادرة عىل 

الصمود مع االستخدام الكفؤ لألرايض واملياه واملوارد األخرى.

التحوالت إلى المسارات المستدامة

يتطلب كل من التدابري الالزمة لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع 
البيولوجي تحوال كبريا بعيدا عن “العمل كاملعتاد” عىل مدى 
مجموعة واسعة من األنشطة البرشية. وميكن تعريف شكل 

وطبيعة مثل هذا التغري التحوييل بالفعل من خالل سلسلة من 
التحوالت الجارية يف املجاالت الرئيسية إىل حد ما. وتبحث هذه 
التوقعات الوعد، والتقدم والتوقعات للتحوالت املرتابطة التالية، 

التي ميكن يف مجموعها أن تنقل املجتمعات إىل تعايش أكرث 
استدامة مع الطبيعة.

وينطوي كل من مجاالت هذه التحوالت إىل االعرتاف بقيمة 
التنوع البيولوجي، وتعزيز أو استعادة وظائف النظم اإليكولوجية 

التي يعتمد عليها جميع جوانب النشاط البرشي، مع االعرتاف 
يف نفس الوقت باآلثار السلبية للنشاط البرشي عىل التنوع 

البيولوجي والحد منها؛ وبالتايل متكني حلقة مثمرة – مع خفض 
فقدان وتدهور التنوع البيولوجي وتعزيز رفاه اإلنسان. وستلعب 

التحوالت دورا عىل مدى نطاقات وتكون مرتابطة. وهذه 
التحوالت هي:
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تحول نظم األغذية املستدام: متكني النظم 
الغذائية املستدامة والصحية مع تركيز 

أكرب عىل تنوع األغذية، ومعظمها النباتية، 
واستهالك أكرث اعتداال من اللحوم واألسامك، 

فضال عن التخفيضات الكبرية يف املهدر 
يف إمدادات األغذية واستهالكها. ويعرتف هذا التحول باملنافع 

التغذوية املحتملة من األغذية املتنوعة ونظم األغذية املتنوعة، 
والحاجة إىل خفض الضغوط املدفوعة بالطلب عىل املستوى 

العاملي مع ضامن األمن الغذايئ يف جميع أبعاده.

تحول املدن والبنية التحتية: نرش “البنية 
التحتية الخرضاء” وإتاحة مساحات للطبيعة 
داخل املناظر الطبيعية املبنية لتحسني صحة 
املواطنني ونوعية حياتهم وللحد من البصمة 
البيئية للمدن والبنية التحتية. ويعرتف هذا 
التحول باعتامد املجتمعات الحرضية عىل التشغيل الجيد للنظم 

اإليكولوجية من أجل استدامة أعداد السكان، وغالبيتهم يعيشون 
يف املدن، وباالرتباطات املتباعدة بني املدن والنظم اإليكولوجية 

القريبة والبعيدة، وأهمية التخطيط املكاين يف خفض اآلثار 
السلبية عىل التنوع البيولوجي من التوسع الحرضي، والطرق 

وغريها من البنية التحتية.

تحول إجراءات املناخ املستدام: استخدام 
الحلول القامئة عىل الطبيعة، بجانب 
التخلص التدريجي الرسيع الستخدام 

الوقود األحفوري، وخفض نطاق وآثار تغري 
املناخ، مع تقديم املنافع اإليجابية للتنوع 
البيولوجي وغريها من أهداف التنمية املستدامة. ويعرتف هذا 

التحول بدور التنوع البيولوجي يف إدامة قدرة املحيط الحيوي يف 
التخفيف من تغري املناخ من خالل تخزين الكربون واحتجازه ويف 
متكني التكيف من خالل النظم اإليكولوجية القادرة عىل الصمود، 

فضال عن الحاجة إىل تعزيز الطاقة املتجددة مع تجنب اآلثار 
السلبية عىل التنوع البيولوجي.

تحول الصحة الواحدة الشاملة للتنوع 
البيولوجي: إدارة النظم اإليكولوجية، مبا يف 

ذلك النظم اإليكولوجية الزراعية والحرضية، 
فضال عن استخدام األحياء الربية، من خالل 
نهج متكامل، للنهوض بالنظم اإليكولوجية 

السليمة والناس األصحاء. ويعرتف هذا التحول بنطاق كامل 
للروابط بني التنوع البيولوجي وجميع جوانب صحة اإلنسان، 
ويعالج املحركات املشرتكة لفقدان التنوع البيولوجي، وخطر 

األمراض واعتالل الصحة.

Liubov Ilchuk / Unsplash
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وهناك بالفعل عدد من األمثلة األولية ملثل هذه التحوالت، 
التي إذا تم زيادتها وتكرارها ودعمها بتدابري عىل نطاق االقتصاد، 
ميكن أن تدعم التغيريات التحويلية الالزمة لتحقيق رؤية الحياة 

يف انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وينطوي نهج أوسع نطاقا لالستدامة عىل فهم أفضل 

للعوامل املشرتكة التي ميكن أن تؤثر عىل التغيريات األساسية يف 
املؤسسات، والحوكمة، والقيم والسلوك، الالزمة لتحقيق التحوالت 

الوارد وصفها يف هذه التوقعات. وقد حدد التقييم العاملي الذي 
أجراه IPBES، مثاين نقاط ذات أولوية للتدخالت، أو نقاط تأثري 
)ورد وصفها بالتفصيل يف الجزء الثالث من التقرير الكامل(، مع 
خمسة “روافع” مرتبطة بها – الحوافز وبناء القدرات، والتنسيق 

عرب القطاعات والواليات القضائية، واإلجراءات االستباقية، 

وتكييف صنع القرار والقانون البيئي والتنفيذ – التي ميكن 
استهدافها من القادة يف الحكومة، واألعامل التجارية، واملجتمع 
املدين واألوساط األكادميية من أجل إطالق التغيريات التحويلية 

نحو عامل أكرث عدالة واستدامة.
فإيجاد الحلول التي تعالج جميع القيم املتغرية التي نعطيها 

للطبيعة يشكل تحديا، ولكن املكافآت املحتملة عظيمة. ومع 
تقييم األمم للخيارات بشأن كيفية التعايف من جائحة كوفيد-

19، هناك فرصة فريدة تتمثل يف البدء يف التغيريات التحويلية 
الالزمة لتحقيق رؤية عام 2050 يف الحياة يف انسجام مع الطبيعة. 
وستضع مثل هذه اإلجراءات التنوع البيولوجي عىل مسار التعايف، 

وتحد من مخاطر الجوائح يف املستقبل، وتنتج منافع متعددة 
إضافية للناس.

Eyoel Kahssay / Unsplash

Yasmine Arfaoui / Unsplash
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مفرتق الطريق فيام يتعلق بحالة التنوع البيولوجي العاملي، 
والتغريات التي نشهدها واإلرث الذي نرغب يف تركه لألجيال 
القادمة. ولدينا أدلة تبني العواقب الشديدة وواسعة النطاق 

واملستمرة عىل الناس، والثقافات، واالقتصادات واملناخ والعامل 
الطبيعي إذا استمرينا يف مساراتنا الحالية من السلوك والقرارات.

ومنذ إصدار التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي األخرية، 
اجتمعت الحكومات حول مجموعة من األهداف لتنمية 

املجتمعات البرشية، تشمل األماين التي نتبادلها جميعا من أجل 
تحسني رفاه الناس مع ضامنات بيئية متكن من تحقيق مثل هذه 

املكاسب واستدامتها يف املستقبل. ويعالج عدد من االتفاقات 
الدولية القضايا املتعلقة بالتنوع البيولوجي مبارشة أو عىل نحو 

غري مبارش، والتي دخلت خري النفاذ خالل هذا العقد،1 مبا يف ذلك 
صكني يف إطار االتفاقية: وهام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة 
عن استخدامها؛ وبروتوكول ناغويا – كواالملبور التكمييل بشأن 

املسؤولية والجرب التعوييض. وزادت قضية املناخ أهمية يف جداول 
األعامل السياسية واالقتصادية العاملية، وحفزت عىل إجراءات 

واحتجاجات من املواطنني حول العامل. ويعترب الوقت مالمئا 
إلحداث تغيري يف نهجنا تجاه العامل الطبيعي من أجل اتخاذ معنى 

مشابه من اإللحاح واألولوية، ولفهم الروابط املتأصلة بني رفاه 
اإلنسان، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي واتخاذ إجراءات تجاهها.
وتم تعزيز الدور الحاسم للتنوع البيولوجي يف دعم التنمية 

املستدامة بقوة بواسطة التقييم العاملي للتنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أعد يف إطار املنرب الحكومي 
الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية )IPBES(. وتهدد االتجاهات السلبية الغالبة 
لحالة األنواع والنظم اإليكولوجية جميع األهداف األخرى لرفاه 

الناس ورخاء اقتصاداتنا. ومن ناحية أخرى، فإن اإلجراءات 
املنسقة التي تعالج جميع األسباب وراء فقدان التنوع البيولوجي 

ميكن أن تبطئ االنخفاضات الحالية وتعكس مسارها يف نهاية 
املطاف، وبذلك تدعم جميع أهدافها من أجل البرشية.

وقد أبرزت جائحة كوفيد19- كذلك أهمية العالقة بني الناس 
والطبيعة. وتم تذكرينا بأنه عندما ندمر التنوع البيولوجي ونسبب 

يف تدهوره، فإننا نقّوض شبكة الحياة ونزيد من خطر انتشار 
األمراض من األحياء الربية إىل الناس. وتقدم االستجابات للجائحة 

فرصة فريدة للتغيري التحوييل يف شكل مجتمع عاملي.
وتقدم هذه التوقعات تقييام نهائيا للتقدم املحرز نحو 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي الحالية وتستعني بالدروس 

املستفادة خالل العقدين األولني من هذا القرن لتحديد التحوالت 

الالزمة لتحقيق الرؤية الذي اتفقت عليها الحكومات يف أنحاء 
العامل لعام 2050، وهي “الحياة يف انسجام مع الطبيعة”.

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
2020-2011

يف عام 2010، خلصت الطبعة الثالثة من التوقعات العاملية 
للتنوع البيولوجي إىل أن هدف تباطؤ فقدان التنوع البيولوجي 

بحلول العقد األول من هذا القرن مل يتم الوفاء به. 2 وأظهر 
التحليل الذي أجري لغرض تلك التوقعات أنه بينام وضعت 

اإلجراءات حول العامل تدابري مهمة للحفظ مع آثار إيجابية كبرية 
عىل أنواع ونظم إيكولوجية معينة، فإن الضغوط الرئيسية التي 

تدفع إىل فقدان التنوع البيولوجي ما زالت تتزايد. وأظهرت 
مؤرشات حالة واتجاهات التنوع البيولوجي أن خطر االنقراض 
يستمر يف الزيادة عىل مدى املجموعات التصنيفية، وأن أعداد 

األنواع تتناقص. وحذر من أنه بدون اتخاذ خطوات فعالة ملعالجة 
أصل هذه الضغوط، ستواجه النظم اإليكولوجية يف الكوكب عددا 
من العتبات أو نقاط التحول – مبا يف ذلك املوت التدريجي واسع 

االنتشار لغابات األمازون من خالل التفاعل بني إزالة الغابات، 
والحرائق وتغري املناخ، وإفراط املغذيات يف بحريات املياه العذبة 

وغريها من النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية نتيجة لتلوث 
املغذيات، وانهيار النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية نتيجة 

ملزيج من الضغوط العاملية واملحلية املتفاعلة وأعدادها. وتهدد 
مثل هذه املخاطر بدرجة شديدة قدرة الطبيعة عىل تقديم 

الدعم للمجتمعات البرشية التي نأخذها كأمر مسلم به عىل 
مسؤولياتنا.

وقدمت الطبعة الثالثة من التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي معلومات أساسية عن النهج الذي اتخذته الحكومات 

يف العامل يف االتفاق عىل الخطة االسرتاتيجية التاريخية للتنوع 
البيولوجي 2011-2020، التي جمعت املجتمع العاملي يف 

االعرتاف بالحاجة إىل معالجة القضية عىل جبهات متعددة. 3 
وكان اعتامد الخطة يف االجتامع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

التنوع البيولوجي املنعقد يف اليابان مبثابة بداية عقد األمم 
املتحدة للتنوع البيولوجي، وسلط الضوء عىل الحاجة امللحة 

إلجراءات آنية وفعالة لتحقيق نهج أكرث ترشيدا لرعاية كوكبنا.
وتتألف االسرتاتيجية املتفق عليها يف عام 2010 من خمس 

غايات اسرتاتيجية و20 هدفا من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، 
فضال عن آليات لدعم التنفيذ، والرصد واالستعراض، تهدف 

إىل اتخاذ إجراءات فعالة وفورية نحو رؤية عام 2050 للتنوع 
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البيولوجي، »الحياه يف انسجام مع الطبيعة«. واعرتفت الخطة 
االسرتاتيجية بأنه بدون إحراز تقدم يف خفض األسباب الكامنة 
وراء فقدان التنوع البيولوجي، فمن غري املرجح أن السياسات 

التي تركز تحديدا عىل الحفظ لن تتغلب عىل هذه الضغوط التي 
تدفع إىل تدهوره. وبالتايل، ركزت أهداف أييش للتنوع البيولوجي 
عىل الدوافع واالستجابات فيام وراء نطاق وزارات البيئة، ووكاالت 

حامية الطبيعة، ومنظامت الحفظ. واعتمدت االسرتاتيجية عىل 
جعل التنوع البيولوجي يف صلب عملية صنع القرار بشأن التنمية 

االقتصادية، والتخفيف من وطأة الفقر، واإلعانات والحوافز 
املالية، وطريقة إنتاج السلع والخدمات، واستهالكها واالتجار بها 

)الشكل 1-0(.
ويف عام 2014، عملت الطبعة الرابعة من التوقعات العاملية 

للتنوع البيولوجي كنقطة تفتيش عىل طريق عام 2020، وهو 
املوعد النهايئ ملعظم أهداف أييش للتنوع البيولوجي التي 

وضعت مبوجب الخطة االسرتاتيجية.4 واستنادا إىل تقييم مفصل 
لكل هدف من األهداف العرشين، كانت النتيجة أنه بينام 

أظهرت الغالبية حركة يف االتجاه الصحيح، مل يكن التقدم املحرز 
كافيا لتحقيق إنجاز األهداف بحلول نهاية العقد. وأبرزت الطبعة 

الرابعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلجراءات 
املحتملة يف كل مجال من مجاالت األهداف التي إذا تم اإلرساع 

فيها، ميكن أن تؤدي إىل إنجاز لغايات الخطة االسرتاتيجية. واألهم 
أن استقراءات االتجاهات يف منتصف نقطة عقد األمم املتحدة 

للتنوع البيولوجي أظهرت أنه بينام هدفت االستجابات إىل 
الحفظ مبارشة، واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وتقاسم 
منافعه توحي جميعها إىل تقدم جيد بحلول عام 2020، كانت 

التوقعات أقل إيجابية بكثري بالنسبة ملؤرشات املحركات الكامنة، 
والضغوط املبارشة وحالة التنوع البيولوجي ذاته. ويقدم الجزء 
الثاين من هذه الطبعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 

تحديثا لذلك التحليل، مع تقييم نهايئ للتقدم املحرز نحو كل 
هدف من أهداف أييش للتنوع البيولوجي.

ومتثلت رسالة مهمة أخرى للطبعة الرابعة من التوقعات 
العاملية للتنوع البيولوجي يف أن اإلنجاز األطول أمدا لرؤية عام 

2050 يتوافق مع، ويعترب حيويا بالفعل، مع األولويات من أجل 
البرشية املعروضة يف أهداف التنمية املستدامة، التي كان يجري 

إعدادها يف ذلك الحني. وبصفة خاصة، حددت السيناريوهات 
والنامذج التي أعدت للطبعة الرابعة من التوقعات العاملية 

للتنوع البيولوجي عددا من املسارات التي ميكن أن متكن املجتمع 
العاملي من الوفاء باألهداف الثالثية لتحقيق األمن الغذايئ، 

واالستقرار يف زيادة درجات الحرارة العاملية وإنهاء فقدان التنوع 
البيولوجي. غري أن جميع الطرائق املحتملة لذلك املستقبل 

املرغوب فيه تنطوي عىل تغيريات جذرية أو تحويالت يف أنشطة 
القطاعات االقتصادية الرئيسية، وبتحديد أكرب تلك القطاعات 

الخاصة بإنتاج واستهالك الغذاء.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
والروابط مع التنوع البيولوجي

يف سبتمرب/أيلول 2015، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
خطة عمل شاملة للناس، والكوكب والرخاء. وتتألف خطة التنمية 
املستدامة بعنوان “تحويل عاملنا” من 17 هدفا للتنمية املستدامة 

يدعمها 169 هدفا محددا. 5 وتعترب أهداف التنمية املستدامة 
“متكاملة وغري قابلة للتجزئة”، أي أن الغرض منها هو تنفيذها 

كمجموعة متعاضدة.
وقد انعكست معظم أهداف أييش للتنوع البيولوجي عىل 
محو جيد يف أهداف التنمية املستدامة واألهداف ذات الصلة.6 
ويف الكثري من الحاالت قدمت أهداف أييش للتنوع البيولوجي 

إلهاما لألهداف ذات الصلة يف إطار خطة عام 2030، مام يعكس 
دور االتفاقية يف تحديد الخطة العاملية للتنوع البيولوجي 

والطبيعة الشاملة للخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-
2020. ولذلك قد ينظر إىل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام عىل أنه يشكل األساس لخطة عام 2030 برمتها. 7
ويعالج الهدفان 14 و15 من أهداف التنمية املستدامة 

عىل نحو مبارش التنوع البيولوجي يف البيئات املائية والربية، عىل 
التوايل. وفيام يتجاوز هذين الهدفني، يعتمد تحقيق الكثري من 
األهداف األخرى عىل التنوع إما مبارشة أو بطريقة غري مبارشة 
البيولوجي. ويساعد هذا االعرتاف بتعميم التنوع البيولوجي يف 

القطاعات ذات الصلة ويقدم حوافز لحفظه واستخدامه املستدام. 
وفيام ييل أمثلة عىل الحاالت التي كان التنوع البيولوجي عامال 

أساسيا لتحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة:

الهدف 2 )القضاء التام عىل الجوع(: تعتمد جميع أنظمة  	
األغذية عىل التنوع البيولوجي وطائفة عريضة من خدمات 

النظم اإليكولوجية التي تدعم اإلنتاجية الزراعية، وخصوبة الرتبة، 
ونوعية املياه وإمداداتها. وعىل األقل، يعتمد ثلث املحاصيل 
الزراعية يف العامل عىل امللقحات. 8 ويعترب التنوع الجيني يف 

الزراعة عنرصا أساسيا لألمن الغذايئ، مع متكني تكيف املحاصيل 
والرثوة الحيوانية للظروف البيئية املتغرية وتقديم مقاومة ألمراض 

معينة، وآفات وطفيليات.
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الرؤية: الحياة في انسجام مع الطبيعة« حيث »بحلول عام 2050، ُيقّيم التنوع البيولوجي وُيحفظ ويستعاد ويستخدم برشد، وتصان خدمات النظام 
اإليكولوجي، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب.

 المهمة: اتخاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف فقدان التنوع البيولوجي بغية ضمان أنه بحلول عام 2020، تكون النظم اإليكولوجية قادرة على 
التحمل وتواصل تقديم الخدمات الضرورية، ومن ثم ضمان تنوع حياة الكون، والمساهمة في رفاه البشر، والقضاء على الفقر...
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التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع

اإلنتاج واالستهالك تعديل الحوافزدمج قيم التنوع البيولوجيزيادة العلم بالتنوع البيولوجي
المستدامان
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ة 
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خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامال

ض معدل  يخفَّ
فقدان جميع 

الموائل إلى النصف 
أو يخفض

اإلدارة المستدامة 
لموارد ألحياء المائية

تدار مناطق الزراعة 
وتربية األحياء المائية 

والحراجة على نحو 
مستدام

القضاء على األنواع خفض التلوث
الغريبة الغازية أو 

مراقبتها

النظم اإليكولوجية 
المعرضة لخطر 

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

الحفاظ على التنوع الجينيخفض خطر االنقراضالمناطق المحمية
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تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية وقدرتها على خدمات النظم اإليكولوجية
التحمل

الحصول على الموارد الجينية وتقاسم 
المنافع الناشئة عن استخدامها
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تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات

االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي

حشد الموارد من جميع تقاسم المعلومات والمعارفالمعارف التقليدية
المصادر

التنفيذ والرصد واالستعراض والتقييم
توفير الموارد المالية 	
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألهداف الوطنية  	

واإلقليمية
مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين 	
دعم وتشجيع مبادرات وأنشطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 	
برامج عمل االتفاقية 	

آليات الدعم
بناء القدرات للعمل الوطني الفعال 	
آلية غرفة تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا 	
الموارد المالية 	
شراكات ومبادرات لتعزيز التعاون 	
آليات دعم البحوث والرصد والتقييم 	
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الهدف 6 )املياه النقية وخدمات الرصف الصحي(: تركز  	
النظم اإليكولوجية السليمة عىل إيصال إمدادات املياه، ونوعية 

املياه، وتحمي ضد املخاطر املتعلقة باملياه واألمراض. فعىل 
سبيل املثال، تلعب األرايض الرطبة دورا ملموسا يف تخزين املياه 

السطحية وتحت السطحية والجوفية، فضال عن الحفاظ عىل 
تدفقات األنهار يف املوسم الجاف وخفض مخاطر الفيضانات يف 

املواسم الرطبة.

ونظرا ألن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام يعتربان 
رضوريان لتحقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة، فإن 

التدهور الجاري للتنوع البيولوجي، والتدهور الالحق لخدمات 
النظم اإليكولوجية يعرضان للخطر تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة هذه )الشكل 2-0(. 10
وتعمل العالقة بني التنوع البيولوجي وأهداف التنمية 

املستدامة يف كال االتجاهني. فبعض أهداف التنمية املستدامة 
يعالج املحركات وراء فقدان التنوع البيولوجي، مثل تغري املناخ 

)الهدف 13(، والتلوث )األهداف 6 و12 و14( واالستغالل 
املفرط )األهداف 6 و12 و14 و15(. ولذلك، فإن تحقيق هذه 

األهداف سيسهم يف حفظ التنوع البيولوجي. وعالوة عىل 
ذلك، أشار العديد من التقييامت إىل أن سكان العامل يتزايدون 
ويصبحون أكرث ثراء، ومن املرجع أن تزيد الضغوط عىل التنوع 

البيولوجي. غري أن هناك مسارات لتجنب هذه الضغوط املتزايدة 
أو التخفيف منها، عىل النحو املحدد مثال يف األهداف املرتبطة 

بالهدف 12 )أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة( بشأن االستخدام 
الكفؤ للموارد الطبيعية )الهدف 12-2( وبشأن تخفيض النفايات 

الغذائية )الهدف 3-12(.
ويركز الكثري من أهداف التنمية املستدام عىل بناء 

املؤسسات ورأس املال البرشي )مثال من خالل التعليم( وتعزيز 
اإلنصاف والحقوق، وهذه تتعلق باملحركات الكامنة وراء فقدان 
التنوع البيولوجي. ولذلك، فإن أهداف التنمية املستدامة هذه 

توفر بيئة متكينية تؤدي إىل الحوكمة املحسنة للعوامل التي تؤثر 
عىل التنوع البيولوجي. فعىل سبيل املثال:

حصول أكرب عىل التعليم )الهدف 4( يبني رأس املال البرشي  	
وبالتايل ميكن من اتخاذ إجراءات فعالة، مبا يف ذلك العمل 

الجامعي. وباإلضافة إىل ذلك، أظهر التعليم، والسيام للنساء 
والفتيات، انخفاضا يف معدالت الخصوبة،11 وبالتايل، فإن هذا 

الهدف قد يكون له تأثري غري مبارش عىل التنوع البيولوجي عن 
طريق خفض النمو السكاين، الذي يشكل ضغطا عىل التنوع 

البيولوجي.

األدوار الجنسانية يف بلدان كثرية لها تأثري عىل استخدام  	
التنوع البيولوجي وإدارته عن طريق التأثري عىل قدرة النساء 
يف املشاركة يف صنع القرار والتأثري عىل حصولهن عىل األرايض 

والسيطرة عليها، واملوارد البيولوجية وغريها من األصول اإلنتاجية. 
واملساوة األكرب بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات، عىل النحو 
املطلوب يف الهدف 5، سيكون له بالتايل أثر إيجايب عىل التنوع 
البيولوجي من خالل متكني النساء من التأثري عىل نحو أكرب يف 

استخدامه.

الحد من انعدام املساواة )الهدف 10( سيساعد عىل تنمية  	
رأس املال البرشي املطلوب إلحراز تقدم مجدي نحو التنمية 

املستدامة. وعالوة عىل ذلك، فإن التقدم املحرز نحو األهداف 
مثل القضاء التام عىل الجوع )الهدف 2( وحصول الجميع عىل 

خدمات الطاقة الحديثة )الهدف 7( ميكن توفيقها فقط مع 
حامية املناخ العاملي )الهدف 13( والتنوع البيولوجي )الهدفان 
14 و15( إذا كان هناك توزيع أكرث إنصافا للحصول عىل املوارد. 

ولذلك، تعترب اإلجراءات للحد من عدم املساواة داخل البلدان 
وفيام بينها رضورية لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي يف نفس 

الوقت مثل تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى.

وتتواجد بعض املقايضات املمكنة بني الوصول إىل أهداف 
االتفاقية وتحقيق بعض أهداف التنمية املستدامة – مثل 

األهداف 2 )األمن الغذايئ(، و7 )الطاقة(، و8 )النمو االقتصادي( 
و9 )البنى التحتية(. غري أن هذه ميكن تجنبها أو التقليل منها 

من خالل عمليات صنع القرار املنسقة واملتكاملة. ولذلك، 
ميكن النظر إىل األهداف عىل أنها تقيّد اختيار مسارات معينة 

لتحقيق أحد أهداف التنمية املستدامة، بدال من أن متثل تناقض 
أسايس. والكثري من الُنهج الالزمة لتجنب مثل هذه اآلثار السلبية 

املحتملة تم تحديدها بالفعل يف األهداف املرتبطة بأهداف 
التنمية املستدامة. وينطوي ذلك عىل رضورة اتخاذ الحيطة من 

أجل اختيار املسارات التي تتوافق مع كل من أهداف اتفاقية 
التنوع البيولوجي وخطة التنمية املستدامة لعام 2030.

تغير المناخ، واتفاق باريس والروابط 
مع التنوع البيولوجي

اعتمد اتفاق باريس بشأن تغري املناخ يف عام 2015. ونتج عن 
االتفاق، مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

توافقا عامليا فيام يتعلق باتخاذ إجراءات طموحة لإلبقاء عىل 
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الشكل 0-2- الروابط بين التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة

هدف التنمية 
هدف أيشي للتنوع البيولوجيالمستدامة

أثر التنوع البيولوجي على هدف 
التنمية المستدامة

أثر هدف التنمية المستدامة على 
التنوع البيولوجي
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55
55

jحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام يسهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

Sحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تدهور التنوع البيولوجي يعرض للخطر تحقيق أهداف التنمية المستدامة!

تحقيق هدف التنمية المستدامة يسهم في التنوع البيولوجي. ويشير »يسهم« إلى العالقة التي يمكن أن يعالج تحقيق هدف التنمية المستدامة مباشرة ضغطا رئيسيا 1
مباشرا على التنوع البيولوجي

تحقيق هدف التنمية المستدامة في تهيئة البيئة التمكينية لمعالجة التنوع البيولوجي. ويشير »تهيئة« إلى العالقة التي يمكن أن يحسن فيها تحقيق هدف التنمية 55
المستدامة من تهيئة البيئة التمكينية لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي

تحقيق هدف التنمية المستدامة مع حماية التنوع البيولوجي يحتمل أن يكون مقّيدا. ويشير »مقيدا« إلى العالقة التي يتطلب فيها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1
وحفظ التنوع البيولوجي في نفس الوقت اختيار مسارات معينة لتجنب الصراعات المحتملة وتقليل المفاضالت. 14

ترد أهداف التنمية المستدامة في العمود 1. ويبين العمود 2 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي تنعكس عناصرها في أهداف التنمية المستدامة )األهداف ذات الصلة في إطار 
أهداف التنمية المستدامة ترد بمزيد من التحديد في الجزء 2 من هذه التوقعات(.12 ويبين العمود 3 أهداف التنمية المستدامة التي يسهم فيها التنوع البيولوجي بدرجة كبيرة، وما 

إذا كان التدهور الجاري في التنوع البيولوجي يعرض للخطر أو يقلل من احتمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.13 ويبين العمود 4 طبيعة أثر أهداف التنمية المستدامة على حفظ 
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
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ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية يف حدود أقل بكثري من 
درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة 

الجهود الرامية إىل حرص ارتفاع درجة الحرارة يف حد ال يتجاوز 
1.5 درجة مئوية، تسليامً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبرية 
مخاطر تغري املناخ وآثاره وتعزيز القدرة عىل التكيف معه.14

وقضايا املناخ والتنوع البيولوجي مرتابطة عىل نحو معقد، 
مع توقعات أن يصبح تغري املناخ محركا متزايد األهمية لفقدان 

التنوع البيولوجي. وركزت البحوث األخرية التي تم تقييمها 
بواسطة الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عىل 

االختالفات الهامة يف النتائج بالنسبة للتنوع البيولوجي اعتامدا 
عىل ما إذا كان من املمكن اإلبقاء عىل زيادات درجة الحرارة 

العاملية قريبة من 1.5 درجة مئوية، أو ما إذا كانت تتجاوز 
درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. 15وميكن 

أن تساعد معالجة الضغوط األخرى عىل التنوع البيولوجي 
أيضا يف التخفيف من تغري املناخ عن طريق زيادة قدرة النظم 

اإليكولوجية البحرية والربية يف التقاط وتخزين الكربون، ودعم 
التكيف مع اآلثار العكسية للمناخ عن طريق زيادة قدرة التحمل 

للنظم اإليكولوجية وسبل العيش الزراعية.

المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع 

البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية والحاجة إلى التغيير 

التحويلي

تم وصف نطاق التحديات والفرص أمام التنوع البيولوجي بدرجة 
كبرية بواسطة املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف 

 ،)IPBES( مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
وخصوصا يف تقييمه العاملي الصادر يف عام 2019 الذي اسرتعى 

االهتامم يف أنحاء العامل إىل االتجاهات املقلقة التي تواجه التنوع 
البيولوجي ومساهامت الطبيعة للناس. وميثل ذلك التقييم، 

وكذلك التقييامت اإلقليمية واملواضيعية األخرى التي أجراها 
املنرب أكرب مجموعة من البيانات ومعارف الخرباء وملخصاتهم عن 
التنوع البيولوجي ومساهامت الطبيعة للناس. وهناك أربع رسائل 

رفيعة املستوى16 للتقييم العاملي الذي أجراه IPBES، وهي:

الطبيعة وإسهاماتها الحيوية يف حياة البرش، يجسدان معا  	
التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها، آخذان 

يف التدهور يف جميع أنحاء العامل )انظر الهدف 14(؛

املحركات املبارشة وغري املبارشة للتغيري تسارعت خالل  	
السنوات الخمسني األخرية؛

ال ميكن بلوغ أهداف حفظ الطبيعة واستخدامها عىل نحو  	
مستدام وتحقيق االستدامة باتباع املسارات الحالية، وال ميكن 

تحقيق أهداف عام 2030 وما بعده إال من خالل تنفيذ تغريات 
تحولية عىل نطاق العوامل االقتصادية، واالجتامعية، والسياسية 

والتكنولوجية؛

ميكن حفظ الطبيعة وإصالحها واستخدامها عىل نحو مستدام  	
مع تحقيق األهداف االجتامعية العاملية األخرى يف الوقت 

نفسه، وذلك عن طريق بذل جهود عاجلة ومتضافرة تعزز التغري 
التحويل.

ويظهر التقييامن األخريان لكل من املنرب الحكومي الدويل 
للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية والهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ الحاجة 
إىل التغري التحويل ملعالجة املحركات الكامنة للتغيري ويربز الحاجة 

امللحة للعمل اآلن عىل مدى هذا العقد.

مسار للحياة في انسجام مع الطبيعة

إن الرتكيز الدويل عىل التنمية املستدامة كخطة ملحة للقرن 
الحايل، مع أهمية التصدي لتغري املناخ كقضية وجودية ذات 

إلحاح عايل يف الحوارات السياسية والعامة، يبني فرصة لتعميم 
التنوع البيولوجي. والكثري من التدابري املطلوبة للتصدي للفقر، 

والحد من الجوع، والتصدي لتغري املناخ والحد من مخاطر 
الجائحة املستقبلية هي أيضا نفسها الالزمة لدعم التنوع 

البيولوجي، ولذلك هناك إمكانية لخطة قوية متشاركة مع إيالء 
العناية وتوفري املوارد إىل الحفظ واالستخدام املستدام وهام كانا 

غائبني يف املايض. ومن ناحية أخرى، فإن بعض اإلجراءات التي تم 
الرتويج لها للتصدي لتغري املناخ، فضال عن بعض الُنهج ملكافحة 
الفقر والجوع، لها إمكانية إحداث آثار سلبية كبرية عىل التنوع 

البيولوجي. وعالوة عىل ذلك، واعتامدا عىل الُنهج املتخذة، ميكن 
أن تسهم تدابري التحفيز االقتصادي يف ضوء جائحة كوفيد19- يف 
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التنمية املستدامة أو تقيّضها. ولكل هذه األسباب، من الرضوري 
أخذ التنوع البيولوجي بالكامل يف الحسبان يف الخيارات املتعلقة 

بخطة التنمية املستدامة األوسع نطاقا. وقدمت االستجابات 
للجائحة الفرصة والحاجة عىل السواء لبناء أفضل وأخرض – 

للتغيريات التحويلية نحو مستقبل مستدام و”الوضع الطبيعي 

الجديد”: حيث يستطيع جميع الناس الحياة يف تجانس مع 
الطبيعة. ويبحث الجزء الثالث من هذا التوقعات مثل هذه 

الخيارات، عن طريق تحديد املسارات واالنتقاالت التي ستعالج 
االحتياجات املشرتكة للناس، والطبيعة واملناخ يف العقود القادمة.

mrjn Photography / Unsplash
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الجزء الثاني - التنوع البيولوجي في عام 2020 

التقدم املحرز نحو أهداف أييش 
البيولوجي للتنوع 
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يقدم هذا الجزء من الطبعة الخامسة من التوقعات العاملية 
للتنوع البيولوجي تقييام، لكل هدف، للتقدم املحرز نحو أهداف 

أييش للتنوع البيولوجي. وبذلك، فهو يقدم تحديثا لتقييم 
منتصف املدة للتقدم الوارد يف الطبعة الرابعة من التوقعات 

العاملية للتنوع البيولوجي.
ونظرا ألن معظم أهداف أييش للتنوع البيولوجي تاريخها 
النهايئ هو عام 2020، يقدم هذا الجزء من التوقعات العاملية 

أساسا تقييام نهائيا للتقدم املحرز يف تحقيق كل هدف من 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي العرشين.1

واستندت الطبعة الرابعة من التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي، الصادرة يف عام 2014، إىل املعلومات املقدمة يف 

التقارير الوطنية الخامسة املقدمة إىل اتفاقية التنوع البيولوجي، 
واملؤرشات واملؤلفات العلمية. ويستند التقييم الحايل إىل 

املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية السادسة )اإلطار 1-0(، 
واملؤرشات املحدثة، والتقييم العاملي الصادر عن املنرب الحكومي 
الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية وغريه من التقييامت واملؤلفات العلمية ذات 
الصلة. وتستند الطبعة الخامسة أيضا إىل تقريرين تكميليني، 
وهام الطبعة الثانية من التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي 

وطبعة عام 2020 من التقرير املتعلق بحفظ النباتات.
وتقدم املعلومات التالية بالنسبة لكل هدف من أهداف 

أييش للتنوع البيولوجي:

اإلطار 0-1- االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية السادسة

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )NBSAP( هي األدوات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على المستوى 
الوطني. وتقضي االتفاقية بأن تعد البلدان استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي أو أداة معادلة، وتضمن أن هذه االستراتيجية 

يتم تعميمها في التخطيط واألنشطة في جميع القطاعات التي يمكن أن تؤثر أنشطتها على التنوع البيولوجي، سواء إيجابيا 
أو سلبيا )انظر تقييم الهدف 17 من أهداف أيشي لمزيد من المعلومات(. وتقدم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

للتنوع البيولوجي معلومات عن األهداف وااللتزامات الوطنية وعن األنشطة المزمع تحقيقها. وتستند الطبعة الخامسة من 
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلى المعلومات المقدمة في 170 استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي. 2

وتقدم التقارير الدورية من األطراف إلى اتفاقية التنوع البيولوجي معلومات غنية عن التقدم التي تحرزه الحكومات في تنفيذ 
االلتزامات المفروضة بموجب االتفاقية. وكانت التقارير الوطنية السادسة مستحقة التقديم بحلول نهاية عام 2018، وعند 
وقت االنتهاء من إعداد هذه التوقعات )يوليه/تموز 2020(، تم استالم 163 تقريرا، ويمثل ذلك أكثر من ثالثة أرباع األطراف 

في االتفاقية. 3 وتقدم التقارير الوطنية معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية وفعالية هذه التدابير. 4وهي تزود 
المواطنين بالقدرة على استكشاف اإلجراءات المتخذة بالتفصيل ضمن بلدانهم لمعالجة األزمة التي تواجه التنوع البيولوجي. 

وركزت التقارير الوطنية السادسة تحديدا على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-
2020 ونحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف الوطنية ذات الصلة.

والواقع أن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية السادسة تعتبر اثنين من المصادر 
التكميلية للمعلومات. فكالهما يقدم نظرة عامة عن طموحات كل بلد فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2011-2020 واإلجراءات التي اتخذوها لتحقيق تلك الطموحات.

وأعدت األطراف عددا كبيرا من المؤشرات الوطنية لدعم تنفيذ االتفاقية، بالرغم من أن استخدامها ما زال غير مستوي 
ومع تطابق متباين لألهداف المتفق عليها على المستوى العالمي. وفي المتوسط، بلغ عدد المؤشرات المستخدمة في 

تقرير وطني سادس 84 مؤشرا، ويمثل ذلك زيادة كبيرة من المتوسط البالغ 49 المستخدم في التقارير الوطنية الخامسة. 
واستخدمت المؤشرات الوطنية بما يزيد على 11 مرة بشكل متكرر بالمقارنة إلى المؤشرات العالمية في التقارير الوطنية 
السادسة، وحوالي 30 في المائة فقط من المؤشرات المستخدمة تطابقت مع المؤشرات المذكورة في االتفاقية لتتبع 
التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات في تحليل 

معلومات المؤشرات على مدى التقارير الوطنية. 5
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بيان عام للتقدم املحرز نحو الهدف مع رسم موجز يصور  	
التقدم املحرز نحو كل عنرص من عنارصه املميزة باستخدام 

مقياس به خمس نقاط. والنطاق والعنارص هام نفس املستخدمني 
يف الطبعة الرابعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي )اإلطار 

6 .)2-0

ملخص موجز ألنواع األنشطة التي تقوم بها األطراف،  	
والتحديات التي تبلغ عنها، من أجل تحقيق الهدف، وبتحديد 

أكرب األمثلة الوطنية لإلجراءات استنادا إىل املعلومات املقدمة يف 
التقارير الوطنية السادسة. 7

معلومات عن االتجاهات يف مختلف عنارص كل هدف  	
استنادا إىل أفضل األدلة املتوافرة وبإرشاد من املؤرشات عند 

إتاحتها. وقدم التحليل يف الفصل 3 من التقييم العاملي الذي 
أجراه IPBES األساس للتحليل، وكملته بيانات محدثة عن املؤرش، 
فضال عن دراسات وتقييامت صدرت بعد تجميع التقييم العاملي. 
وركزت املعلومات يف هذه امللخصات بصفة خاصة عىل البيانات 

التي ستسمح بإجراء مقارنة لالتجاهات قبل وبعد تحديد أهداف 
أييش للتنوع البيولوجي يف عام 2010، وال سيام منذ تقييم 

منتصف املدة الذي أجري لغرض الطبعة الرابعة من التوقعات 
العاملية للتنوع البيولوجي. ويف الحاالت التي تظهر فيها رسوم 

بيانية لالتجاهات، استخدم ظالن مختلفان لخلفية الرسوم البيانية 
للمساعدة يف التفسري.

وتم إبراز أهداف التنمية املستدامة األكرث أهمية لكل هدف  	
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. 8 وكام الحظنا يف الجزء 

األول، يتعلق الكثري من أهداف التنمية املستدامة عىل نحو وثيق 
بأهداف أييش للتنوع البيولوجي وبالتايل قد يرشد تقييم التقدم 
املحرز نحو هدف أييش التقييم نحو أهداف التنمية املستدامة 

ذات الصلة.

معلومات عن التقدم املحرز نحو األهداف الوطنية أو  	
االلتزامات املشابهة التي حددتها األطراف، مع تكميلها بصورة 

بيانية، استنادا إىل املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية السادسة 
واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

)NBSAPS( )اإلطار 2-0(.

اإلطار 0-2- تصوير التقدم المحرز تحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

أن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي البالغ عددها 20 هدفا تتألف من عناصر عدة. وتم تصوير التقدم المحرز نحو كل عنصر 
من هذه العناصر في شكل رسم بياني. وعلى النحو المبين أدناه، يظهر التقدم المحرز في تحقيق كل عنصر من هدف أيشي 
للتنوع البيولوجي باستخدام نصف دائرة مجزأة. وكل جزء يمثل عنصرا )بنفس طريقة العناصر المستخدمة في الطبعة الرابعة 

من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي( ويمثل اللون التقدم المحرز، فاللون األزرق يشير إلى أن العنصر قد تم تجاوزه، 
واللون األخضر يشير إلى أن التقدم قد حدث أو يحتمل أن يحدث في عام 2020، ويشير اللون األصفر إلى إحراز تقدم نحو 
تحقيق العنصر ولكن لم يتم الوفاء به، ويشير اللون األحمر إلى عدم حدوث تغيير كبير في العنصر، ويشير اللون األرجواني 

إلى تحرك االتجاهات بعيدا عن تحقيق العنصر. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقييم العنصر، يظهر الجزء باللون الرمادي. 
وبالنسبة ألي هدف من أهداف أيشي ينبغي تحقيقه بوجه عام، فإن جميع األجزاء يمكن أن تكون إما باللون األزرق أو اللون 

األخضر.

2 5

1 6

3 4

يتجاوز غير 
معروف

على المسار 
الصحيح

يتحرك 
بعيدا

بعض 
التقدم

بدون 
تغيير
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والطبعة الثانية من التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي،9 
التي أعدت كتكميل للطبعة الخامسة من التوقعات العاملية 

للتنوع البيولوجي، تشارك آراء وأفكار وخربات الشعوب األصلية 
واملجتمعات املحلية عن قضايا التنوع البيولوجي. وهي تجمع 
معلومات ودراسات الحالة من الشعوب األصلية واملجتمعات 
ومنظامت املجتمعات حول العامل مع املعلومات من املصادر 

األكادميية وغري األكادميية املنشورة. وترد املعلومات ودراسات 
الحالة املستمدة من التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي كأمثلة 

عىل التقدم املحرز يف بعض ملخصات اإلنجاز ألهداف أييش 
للتنوع البيولوجي عىل مدى هذه الطبعة من التوقعات العاملية 

للتنوع البيولوجي.

ويتبع تقييم كل هدف من األهداف يف الطبعة الخامسة 
من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي قسم يقدم نظرة عامة 

للتقدم املحرز يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية العاملية لحفظ 
النباتات 2011-2020، يستند إىل التقرير املتعلقة بحفظ النباتات 

لعام 2020.
ويقدم القسم األخري من هذا الجزء من التوقعات تحليال 

عاما لتنفيذ أهداف أييش ككل ويحدد الدروس املستفادة عىل 
مدى العرش سنوات األخرية من تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولوجي 2020-2011.

Geran de Klerk / Unsplash
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اإلطار 0-3- تصور التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية

دعا مؤتمر األطراف، عند اعتماده للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1102-0202، األطراف إلى تحديد أهدافها الخاصة، 
مع مراعاة االحتياجات الوطنية واألولويات، مع أيضا األخذ في الحسبان المساهمات الوطنية في تحقيق األهداف العالمية.10 

وأظهرت غالبية األطراف هذه األهداف الوطنية أو االلتزامات المشابهة في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 
البيولوجي )انظر الهدف 71 من أهداف أيشي(. وأجري تحليل لهذه األهداف الوطنية من أجل تحديد مدى توافقها مع أهداف 
أيشي للتنوع البيولوجي، مع تصنيف كل هدف من األهداف الوطنية إلى خمس فئات: )أ( الهدف الوطني تجاوز نطاق و/أو 

مستوى الطموح في هدف أيشي؛ )ب( الهدف الوطني يتناسب مع هدف أيشي، )ج( الهدف الوطني أقل طموحا من هدف 
أيشي أو ال يعالج جميع عناصره، )د( الهدف الوطني أقل طموحا كثيرا من هدف أيشي، )ھ( الهدف الوطني ال يرتبط بوضوح 

مع هدف أيشي.

وطلب من األطراف، عند استكمال تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة، أن تربط كل هدف من أهدافها الوطنية بواحد 
أو أكثر من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأن تشير إلى مستوى التقدم المحرز نحو كل هدف وطني باستخدام واحدة من 
الفئات الخمس التالية: )أ( على المسار الصحيح لتجاوز الهدف، )ب( على المسار الصحيح لتحقيق الهدف، )ج( التقدم نحو 
الهدف ولكن بمعدل غير كاف، )د( ال تغيير مهم )ھ( التحرك بعيدا عن الهدف. وجّمعت التقييمات الوطنية بعد ذلك مع 

معلومات عن درجة تناسب األهداف الوطنية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مع أهداف أيشي 
المشار إليها أعاله. وأجري تحليل عن طريق جمع هذين المصدرين للمعلومات من أجل تقييم كيف تتوافق الجهود والطموحات 

الجماعية لألطراف مع اإللهامات المنصوص عليها في أهداف أيشي. وقدمت تحديثات منتظمة للتقدم المحرز، استنادا إلى 
هذه المنهجية إلى اجتماعات االتفاقية منذ عام 11.0102 وترد نتائج آخر تحليل )استنادا إلى التقارير الوطنية السادسة( لكل 

هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي مع موجز في رسم باستخدام رسم بياني بأعمدة على النحو المبين أدناه.

تبين األجزاء الملونة من األعمدة نسبة األطراف المبلغة عن التقدم المحرز في فئة معينة. ويشير اللون األزرق إلى أن الهدف 
قد تم تجاوزه، ويشير اللون األخضر إلى أن الهدف على المسار الصحيح، ويشير اللون األصفر إلى أن التقدم قد أحرز نحو 

تحقيق الهدف ولكن لم يتم الوفاء به، ويشير اللون األحمر إلى عدم تغيير مهم في الهدف، ويشير اللون األرجواني إلى أن 
االتجاهات تتحرك بعيدا عن تحقيق الهدف. وهذه هي نفس رموز األلوان المستخدمة في تقييم األجزاء في أهداف أيشي 

للتنوع البيولوجي.

وتشير كثافة اللون إلى درجة توافق األهداف الوطنية مع أهداف أيشي بالنسبة لكل مستوى مبلغ عنه للتقدم المحرز. وعلى 
منوال التوضيح، إذا كانت جميع األطراف على المسار الصحيح لتجاوز أهدافها الوطنية وإذا كانت جميع األهداف الوطنية 

تتجاوز نطاق ومستوى الطموح في هدف أيشي، سيكون العمود بأكمله باللون األزرق الغامق. وعلى النقيض من ذلك، إذا 
تحركت جميع األطراف بعيدا عن تحقيق أهدافها الوطنية وإذا لم يتم ربط أهدافها الوطنية بوضوح مع هدف أيشي، فإن 

العمود بأكمله سيكون باللون األرجواني الباهت.

نسبة األطراف المبلغة 
عن أنهم تجاوزوا 
أهدافهم الوطنية

نسبة األطراف في هذه 
الفئة الذين لديهم أهدافا 
وطنية تتجاوز هدف أيشي 

نسبة األطراف في هذه الفئة 
الذين لديهم أهدافا وطنية 

مشابهة لهدف أيشي

نسبة األطراف في هذه الفئة 
الذين لديهم أهدافا وطنية أقل 

من هدف أيشي

نسبة األطراف في هذه الفئة 
الذين لديهم أهدافا وطنية أقل 

بكثير من هدف أيشي

نسبة األطراف في هذه الفئة 
الذين لديهم أهدافا وطنية ال 
ترتبط بوضوح مع هدف أيشي

نسبة األطراف المبلغة 
عن أنهم سيستوفون 

أهدافهم الوطنية

نسبة األطراف المبلغة عن 
أنهم أحرزوا تقدما نحو أهدافهم 
الوطنية ولكن لم يتم الوفاء بها

نسبة األطراف المبلغة 
عن عدم إحراز تقدم نحو 

أهدافهم الوطنية

نسبة األطراف المبلغة عن 
أنهم يتحركون بعيدا عن 
تحقيق أهدافهم الوطنية
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زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي

الهدف 1

بحلول عام 2020 كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي 
يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام. 

موجز لتحقيق الهدف
حدثت زيادة واضحة في العقد الماضي في نسبة الناس الذين سمعوا عن التنوع البيولوجي والذين يتفهمون 

هذا المفهوم. ويبدو أن فهم التنوع البيولوجي يتزايد بسرعة أسرع بين الناس األصغر سنا. وتوحي دراسة 
استقصائية حديثة إلى أن أكثر من ثلث الناس في أكثر البلدان المتنوعة بيولوجيا لديهم إدراك عالي بقيم التنوع 

البيولوجي وبالخطوات المطلوبة لحفظه واستخدامه المستدام. ولم يتحقق الهدف )ثقة منخفضة(.1

إن تحسني فهم الجمهور للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اإلدراك 
بقيمه وبالخطوات التي ميكن أن نتخذها كلنا لحفظه واستخدامه 

عىل نحو مستدام يعترب حيويا بوضوح من أجل إبراز التقدم 
املحرز نحو رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي. وتتوافر إىل 

الجمهور الرسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي وبأهميته للناس، 
وكذلك الفرص للمناقشة وتبادل املعلومات وذلك يف طائفة 

من األشكال واملنصات املتزايدة، مبا يف ذلك من خالل األفالم 
التسجيلية عىل التلفاز، ووسائل التواصل االجتامعي، ومعارض 

املتاحف، واملناهج التعليمية، وكذلك من خالل مرشوعات 
املشاركة املبارشة للجمهور التي تتم عىل مستوى الحي أو القرية 

إىل الحمالت الوطنية والدولية )اإلطار 1-1(.
وتتمثل اإلجراءات املبلغ عنها عادة يف التقارير الوطنية 

لتحقيق األهداف الوطنية املتعلقة بالهدف 1 من أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي يف عقد حلقات العمل، واجتامعات أصحاب 

املصلحة، وتنظيم معارض عن التنوع البيولوجي، وتنظيم 
رحالت ميدانية وزيارات للمواقع وغريها من األنشطة املشابهة 

لزيادة التوعية. والحظ بعض التقارير الوطنية أيضا إدراج 
التنوع البيولوجي يف املناهج الدراسية يف مستوى التعليم األويل 

والثانوي واملستوى الجامعي، مبا يف ذلك معلومات عن قيمه 
وعن اإلجراءات الالزمة لحفظه. وتشمل أمثلة أخرى لإلجراءات 

املتخذة استخدام وسائل اإلعالم )مثل اإلذاعة، والتلفاز، والسينام، 
ومنصات وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم املطبوعة( 
من أجل زيادة التوعية بالتنوع البيولوجي، وتقديم تدريب عن 

التنوع البيولوجي إىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املزارعني، 
والصيادين ومقرري السياسات، وإنشاء مراكز للمعلومات عن 

التنوع البيولوجي. غري أنه بالرغم من هذه اإلجراءات، الحظ 
الكثري من التقارير أن اإلدراك بالتنوع البيولوجي وبقيمه ما زال 
منخفضا. وبعض التحديات املحددة يف تحقيق األهداف الوطنية 

املتعلقة بالهدف 1 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي يتمثل 
يف الصعوبات يف الوصول إىل جميع الناس، مبا فيهم املقيمني يف 

مجتمعات نائية أو بعيدة، ونقص عام يف املعارف عن كيفية 
حفظ التنوع البيولوجي، وعدم وجود فهم للروابط بني التنوع 

البيولوجي والتحديات املجتمعية األخرى، مبا يف ذلك الحاجة إىل 
معالجة تغري املناخ.

فال توجد معلومات متسقة عىل املستوى العاملي تبني 
االتجاهات يف التوعية واالستعداد للقيام بالعمل يف مجال التنوع 

البيولوجي. غري أن بارومرت التنوع البيولوجي يف اتحاد التجارة 
البيولوجية األخالقية، الذي يستخدم أسئلة عادية ألخذ عينات عن 

فهم الجمهور ملفهوم التنوع البيولوجي، يقدم معلومات لستة 
عرش بلدا.2 وتتوافر معلومات مقارنة لتسعة من هذه البلدان، 
يظهر ستة منها زيادة يف كل من نسبة الناس الذي سمعوا عن 
التنوع البيولوجي، ويف الناس الذين يستطيعون إعطاء تعريف 

صحيح له. وهذه الزيادة أعىل بكثري بني الناس الذين يرتاوح 
عمرهم بني 16 و24 سنة، وهناك تباين كبري بني البلدان.3

ووجدت دراسة استقصائية أجريت يف عام 2018 يف 10 
بلدان نامية غنية بالتنوع البيولوجي أن يف املتوسط، أكرث من 
ثلث املجيبني )38 يف املائة( أظهروا مستويا عاليا من اإلدراك 

بقيم التنوع البيولوجي وبالخطوات الالزمة لحفظه واستخدامه 
املستدام )الجدول 1-1(. واستخدمت الدراسة االستقصائية 
منهجية تشبه املنهجية التي أعدتها أملانيا وتطبقها منذ عام 
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1 2 عنصر الهدف
على علم بالتنوع البيولوجي. 	
على علم بالخطوات التي يمكن اتخاذها. 	

2009.4 وأظهرت تلك الدراسة االستقصائية اتجاها أعىل بشكل 

طفيف يف مؤرش “االستعداد للعمل” )وبالتايل، يف املؤرش العام( يف 
الفرتة من 2009 إىل 2017 بينام ظلت املؤرشات األخرى مستقرة.

وقد أعد مؤرش عاملي جديد لقياس مشاركة الجمهور يف 
التنوع البيولوجي استنادا إىل 22 كلمة رئيسية يف 31 لغة من 

تويرت، والصحف اإللكرتونية واتجاهات غوغل. وبينام مل يتمكن 
هذا املؤرش من قياس اتجاهات طويلة األجل عرب الوقت، فقد 
استطاع بالفعل كشف أمناط قصرية األجل مهمة مثل الرتابط 

الزمي الوثيق بني اهتامم الجمهور بالتنوع البيولوجي والجداول 
الزمنية األكادميية، مام يشري إىل أن املشاركة يف التنوع البيولوجي 

تركز بدرجة كبرية عىل السياقات األكادميية أو التعليمية.5
ويف أثناء جائحة كوفيد19-، تم مالحظة تغطية وسائل اإلعالم 

للعالقة بني التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان والرفاه. وبينام 
يوحي هذا بزيادة اإلدراك بالروابط بني التنوع البيولوجي وصحة 

اإلنسان والرفاه، تختلف الرسائل وتفسريها املحتمل واملعقد، 
وسيعرف تأثري الجائحة عىل التقدم املحرز نحو هذا الهدف فقط 

مبجرد وضوح أثر األزمة العاملية والتغيريات طويلة األجل التي 
أحدثتها.

وتحتوي غالبية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي )87 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 1 من 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي أجرت 
تقييام للتقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، أبلغ النصف أنهم 

عىل املسار الصحيح لتحقيق األهداف )49 يف املائة( أو تجاوزوها 
)1 يف املائة(. ومعظم النصف اآلخر )46 يف املائة( أبلغ أنهم 

أحرزوا تقدما نحو أهدافهم ولكن ليس مبعدل يسمح لهم بالوفاء 
بالهدف. وأبلغ عدد قليل من األطراف )4 يف املائة( عن عدم 

إحراز أي تقدم. غري أن ثلث األهداف تقريبا )32 يف املائة( فقط 
تتعادل مع نطاق ومستوى الطموح املنصوص عليهام يف الهدف 

الجدول 1-1 – اإلدراك بالتنوع البيولوجي6
مؤشرات اإلدراك بالتنوع البيولوجي

السلوكالموقفالمعرفةالعام

18705638البرازيل

34427584الصين

53807187كولومبيا

39507682الهند

31496582إندونيسيا

40556792كينيا

48776785المكسيك

48757285بيرو

34546380جنوب أفريقيا

37518081فييت نام

37596877المتوسط

تبين األرقام النسبة المئوية للمشاركين الذين استوفوا المعيار لكل مؤشر.

الهدف
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الهدف 4-7 - ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف 
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة بحلول عام 2030...

الهدف 12-8 – ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان 
المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط 

العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030.

الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

1 من أهداف أييش. ويبدو أن معظم األهداف تركز عىل زيادة 
اإلدراك بالتنوع البيولوجي؛ وهناك أهداف وطنية أقل تعالج 

إدراك الناس باإلجراءات التي ميكن أن يتخذوها لحفظ التنوع 
البيولوجي. ومن بني األطراف التي أجرت تقييام للتقدم املحرز، 

كان لدى أقل من الربع )23 يف املائة( أهدافا وطنية مشابهة 
للهدف 1 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وكانت عىل املسار 

الصحيح للوفاء بهذه األهداف )انظر الرسم البياين(.

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

اإلطار 1-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

بليز- بدعم من جمعية حفظ األحياء البرية وPCI Media Impact تم إعداد مسلسل درامي إذاعي وما يرتبط به من برنامج  	
اتصال مباشر بشأن المناطق البحرية المحمية وصيد األسماك المستدام. وتمثل الغرض من المسلسل الدرامي في 

زيادة المعرفة، وتغيير السلوك المتعلق بالصيد الرشيد، والمناطق البحرية المحمية ومناطق حظر الصيد والجمع. ووجدت 
دراسة استقصائية للمستمعين أن من المرجح بدرجة كبيرة أن يظهروا معرفة صحيحة ويتمتعون بموقف إيجابي، فضال 

عن ممارسة سلوك أكثر استدامة للصيد. وأبلغ الكثير من المستمعين عن التعلم عن قواعد الصيد، والصيد الرشيد، 
والمناطق البحرية المحمية ومناطق حظر الصيد والجمع وذلك من المسلسل الدرامي.7

إكوادور– أعدت وزارة التعليم برنامجا لتعميم التعليم البيئي عن طريق تزويد األطفال بوصول أكبر وأكثر انتظاما للمساحات  	
الطبيعية من خالل الفصول الدراسية في الهواء الطلق. وأنشئت هذه الفصول الدراسية في مناطق طبيعية كانت محمية 

أو معاد إحياؤها، بهدف ربط األطفال والشباب بالبيئة الطبيعية. وييسر البرنامج التعلم عن قيمة وأهمية البيئة السليمة 
وعن المسائل المتعلقة باالستدامة والزراعة. ومنذ عام 2018، تم إنشاء مثل هذه الفصول الدراسية في 6,378 معهدا 

تعليميا.8

الفلبين– جمع مهرجان تعلم المعارف األصلية TAWID المعلمين األصليين من المدارس والمجتمعات في عام 2019  	
بهدف نقل المعارف األصلية إلى األجيال األصغر، ضمن المناهج الدراسية الرسمية وخارجها. واشتمل ذلك على عرض 
المبادرات المجتمعية في الفلبين بما في ذلك “مدارس التقاليد الحية”، والوصفات الموروثة وصحة الشعوب األصلية، 

والمهن التقليدية مثل النسج ونحت الخشب.9
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بحلول عام 2020 كحد أقصى، ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية 
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وإدماجها، حسب االقتضاء، في نظم 

الحسابات القومية ونظم اإلبالغ.

موجز لتحقيق الهدف
أبلغ الكثير من البلدان عن أمثلة على دمج التنوع البيولوجي في مختلف عمليات التخطيط والتنمية. وهناك 
اتجاه صاعد ثابت للبلدان التي تدمج قيم التنوع البيولوجي في الحسابات القومية ونظم اإلبالغ. وفي نفس 

الوقت، هناك أدلة أقل بأن التنوع البيولوجي قد تم إدماجه حقا في تخطيط العمليات اإلنمائية واستراتيجيات 
الحد من الفقر، على النحو الذي يتطلبه الهدف. ولم يتحقق الهدف )ثقة متوسطة(.1

تتمثل اإلجراءات العامة املبلغ عنها للوصول إىل األهداف الوطنية 
املرتبطة بالهدف 2 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي يف تعديل 

أو اعتامد الترشيعات والقواعد، والجهود املبذولة لدمج قيم 
واعتبارات التنوع البيولوجي يف السياسات القطاعية، مبا يف ذلك 

السياسات املتصلة بالتنمية، والحراجة، والزراعة، ومصايد األسامك، 
والطاقة. وأبلغ بعض األطراف عن نرش دراسات عن حالة التنوع 

البيولوجي للمساعدة يف إعالم عمليات صنع القرار؛ وبناء 
القدرات عىل إجراء الدراسات االستقصائية والدراسات املتعلقة 
مبحاسبة رأس املال الطبيعي؛ وإنشاء صناديق استثامرية لقيمة 

املوارد الطبيعية؛ وإعداد األدوات واملبادئ التوجيهية واملنهجيات 
لدعم املؤسسات يف صنع القرار؛ وتحسني إنفاذ السياسات القامئة 

)اإلطار 2-1(. ومتثلت التحديات املبلغ عنها للوصول إىل هذا 
الهدف يف التحدي الخاص بتنفيذ األطر التنظيمية وترجمتها 
إىل إجراءات عىل املستويني اإلقليمي واملحيل، وعدم وجود 

التعميم، وصعوبة إدراج تقديرات التكاليف املالية لفقدان التنوع 
البيولوجي والتدهور البيئي يف الخطط املالية للقطاعات األخرى.

وقد قدمت املبادرات العاملية زيادة ثابتة يف إدماج قيم 
التنوع البيولوجي يف املحاسبة القومية ونظم اإلبالغ )اإلطار 2-2(. 

وتتوافر املعايري العاملية إلدماج املعلومات البيئية واالقتصادية 
من خالل نظام املحاسبة البيئية – االقتصادية )SEEA( منذ عام 

2012، وقد ارتفع التنفيذ الوطني بثبات منذ ذلك الحني.2
 ومنذ أوائل عام 2020، أشارت التقديرات إىل أن 91 بلدا 

قام بتجميع حسابات لنظام املحاسبة البيئية- االقتصادية، وهو 
ما يقرتب من الهدف الذي نصت عليه لجنة الخرباء املعنية 

 )UNCEEA( باملحاسبة البيئية-االقتصادية يف األمم املتحدة
ملا ال يقل عن 100 بلدا يقومون بربامج جارية مبوارد جيدة 
يف إطار نظام املحاسبة البيئية-االقتصادية بحلول عام 2020 

)الشكل 2-1(. وبحلول نهاية عام 2019، نرش 24 بلدا حسابات 
النظم اإليكولوجية مبوجب الربنامج التجريبي لحسابات النظم 

اإليكولوجية، كجزء من إطار نظام املحاسبة البيئية- االقتصادية، 
بهدف االنتهاء من إعداد معيار إحصايئ لألمم املتحدة لحساب 

النظم اإليكولوجية بحلول عام 4.2021 ويف نفس الوقت، ما زال 

إدماج قيم التنوع البيولوجي

الهدف 2

الشكل 2-1 – االتجاهات في عدد البلدان التي تنفذ نظام 
المحاسبة البيئية - االقتصادية

القيم لعام 2020 مؤقتة. ويشير الخط الثابت إلى هدف عام 2020 الذي حددته لجنة 
الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية-االقتصادية لمائة بلدا ينفذون نظام المحاسبة 

البيئية-االقتصادية.3
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هناك أعامل ينبغي القيام بها لضامن أن الحكومات تستخدم 
هذه الحسابات بطريقة تدمج قيم التنوع البيولوجي يف التيار 

الرئييس لصنع القرار عىل املستوى العاملي.5 والتنفيذ العاملي 
للمحاسبة القومية يدفعه العديد من املنظامت الدولية، مبا يف 
ذلك شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، واملفوضية األوروبية، 

والبنك الدويل )مبا يف ذلك الرشاكة املعنية مببادرة حساب الرثوة 

وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية WAVES(6((، ومنظمة 
الحفظ الدولية وآخرون.

وأظهر استعراض لالستعراضات الوطنية الطوعية لتنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة يف بلدان مختارة أن حوايل نصف هذه 

البلدان قاموا بتعميم التنوع البيولوجي عىل مدى تقاريرهم. 
وبجانب الهدفني 14 و15 من أهداف التنمية املستدامة، يرتبط 

2 3

1 4

عنصر الهدف
تم دمج التنوع البيولوجي في االستراتيجيات. 1
تم دمج التنوع البيولوجي في التخطيط. 2
تم دمج التنوع البيولوجي في الحسابات . 3
تم دمج التنوع البيولوجي في نظم اإلبالغ. 4

اإلطار 2-1– أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

	  El Consejo Nacional de Política Económica( كولومبيا– أعد المجلس الوطني للسياسات االقتصادية واالجتماعية
y Social( سياسة للمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية )El Plan Nacional de Mercados Verdes( تشجع 

االستخدامات البديلة للتنوع البيولوجي. واعتمدت وزارة البيئة أيضا خطة وطنية لألعمال الخضراء للقطاعات تعتمد 
على خدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك السياحة اإليكولوجية، والزراعة العضوية، والمستحضرات الصيدالنية، 

ومستحضرات التجميل.7

ليبريا– يعيش أكثر من نصف سكان البلد في حدود 65 كيلومترا من الساحل الذي يسوده أشجار المنغروف، والغابات  	
والقصبة التي يمكن أن تصل إلى 40 كيلومترا في الداخل. وأشجار المنغروف هذه تدعم رفاه اإلنسان من خالل توفير 

األغذية، والحماية من العواصف والفيضانات، مع دعم القيم الثقافية. وتهدف دراسة أجريت في ليبريا بالتعاون مع 
مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي )TEEB( إلى فهم أفضل للقيم المتعددة ولمساهمات أشجار 

المنغروف هذه والضغوط المفروضة عليها. وستساعد نتائج المشروع في إعالم سياسات التخطيط الساحلي والبحري عن 
طريق تحديد الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها أشجار المنغروف الساحلية، مع تقديم أدلة لمنافع اإلدارة المجتمعية 

الساحلية والبحرية، وإدخال خيارات سبل العيش البديلة، وإنشاء المناطق البحرية المحمية.8

غينيا– يتزايد إدراج قيم التنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار القطاعية والوطنية عبر البالد. فعلى سبيل المثال،  	
تنعكس في رؤية التنمية لعام 2035 في البلد. وبالمثل، تم إدراج قيم التنوع البيولوجي في السياسة البيئية الوطنية 
للبلد، وخطتها الوطنية لالستثمار في الزراعة وخطة األمن الغذائي، وخطتها الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

وكذلك في 304 خطة تنمية مجتمعية.9

ناميبيا– وضعت ناميبيا خططا إقليمية متكاملة الستخدام األراضي من أجل تحسين التنسيق والتخطيط القطاعي بشأن  	
المسائل البيئية. وتيسر هذه الخطط تخصيص األراضي إلى االستخدامات التي تعطي المنافع األكثر استدامة. وهي 

تسمح بعمليات صنع القرار الشاملة والمتكاملة عن طريق األخذ في الحسبان منظورات مختلفة، واالحتياجات والقيود 
في استخدام األراضي، وتساعد على ربط التنمية االجتماعية واالقتصادية بالحماية البيئية من أجل الحد من الصراعات 

المتعلقة باألراضي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويدمج النهج أيضا التقييم البيئي االستراتيجي.10

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

التنوع البيولوجي يف أغلب األحوال يف هذه التقارير بأهداف 
التنمية املستدامة املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املسؤولني )الهدف 

7 من أهداف التنمية املستدامة(، والرشاكات )الهدف 17 من 
أهداف التنمية املستدامة( واألمن الغذايئ )الهدف 2 من أهداف 

التنمية املستدامة(.11

وفيام يتعلق بإدراج التنوع البيولوجي يف اسرتاتيجيات الحد 
من الفقر، فإن 47 طرفا ممن لديهم اسرتاتيجيات وخطط عمل 
وطنية للتنوع البيولوجي تم إعدادها أو تحديثها أو مراجعتها 

بعد اعتامد الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011، 
تحتوي عىل روابط بالقضاء عىل الفقر و/أو قاموا بإدماج هذا 

الهدف 15-9 – إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع 
البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات 

اإلنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول 
عام 2020.

اإلطار 2-2– الخبرات في مجال المحاسبة القومية

االتحاد األوروبي- أجري العديد من الدراسات المتعلقة بمشروع لدعم تصميم وتنفيذ حسابات النظم اإليكولوجية على  	
المستوى اإلقليمي منذ عام 2015. ويشمل ذلك حسابات تجريبية ألنواع الطيور، والملقحات والبيئات البحرية. وباإلضافة 

إلى ذلك، يهدف مشروع حساب رأس المال الطبيعي وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، الممول من شراكة االتحاد 
األوروبي مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، يهدف 

إلى نسخ تجريبية رائدة لنظام الحسابات البيئية االقتصادية في البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا.12

غواتيماال- أجري للممر الشرقي الجاف تحليل لتحديد حالة النظم اإليكولوجية داخل مساحة قدرها 2,553 كيلومتر مربع في  	
الممر وإلعداد جرد لرأس المال الطبيعي المتوافر، بما في ذلك األصول الخشبية وغير الخشبية، والزراعية، وأصول التنوع 
البيولوجي والتربة. كما أجري تقدير اقتصادي لخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك توفير الخشب والحطب، وتنظيم 

وإمداد المياه، ومكافحة تآكل التربة.13

أوغندا- يجري حاليا مشروعات لمحاسبة رأس المال الطبيعي لألراضي والغابات واألراضي الرطبة، والسياحة، والتربة  	
والمياه. وتعترف استراتيجية تنمية النمو األخضر برأس المال الطبيعي، وربط التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية باستراتيجية االقتصاد األخضر في البلد. ويتمثل الهدف العام الستراتيجية تنمية النمو األخضر في المساهمة 
في االنتقال إلى اقتصاد شامل وأخضر ومنخفض الكربون بدرجة تنافسية وإنشاء الوظائف الخضراء. وباإلضافة إلى 

ذلك، تستخدم المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية في الممارسات الزراعية والحرجية في المناظر الطبيعية 
الزراعية وإلدارة األراضي الرطبة في إطار مبادرة األشجار من أجل المنافع العالمية التابعة لصندوق حفظ البيئة في أوغندا، 

والصناديق المجتمعية لحفظ البيئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.14

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية- يقدم مكتب اإلحصاءات الوطنية بانتظام تحديثات لحسابات رأس  	
المال الطبيعي، في شراكة مع إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية )DEFA(. واشتمل التحديث في عام 2019 ضمن 
نقاطه الرئيسية أن القيمة الجزئية لألصل لرأس المال الطبيعي تقدر بحوالي تريليون جنيها في عام 2016، وإزالة تلوث 

الجو بواسطة النباتات تعادل وفورات بمقدار 1.3 مليار جنيها في تكاليف الصحة في عام 2017، وأن أثر التبريد لألشجار 
في المدن والكتل المائية أدي إلى وفورات بمقدار 248 مليون جنيها في عام 2017 عن طريق الحفاظ على اإلنتاجية 
وتخفيض تكاليف تكييف الهواء، وتشير التقديرات إلى أن العيش ضمن 500 مترا من المساحات الخضراء أو الزرقاء 

يضيف متوسط بمقدار 2,800 جنيها إلى أسعار الممتلكات في المدن في عام 15.2016
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

الهدف يف مبادئهم وأهدافهم و/أو إجراءاتهم. وباملثل، أشار 40 
طرفا يف اسرتاتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع البيولوجي 
بأنهم أدرجوا التنوع البيولوجي يف خطتهم اإلمنائية الوطنية أو يف 

ما يعادلها من أدوات.16
ويشري تحليل لعدد 144 من االسرتاتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي إىل أن البلدان النامية، وخصوصا يف 

أفريقيا، تظهر إدراكا أكرب بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة 
للقطاعات اإلنتاجية الرئيسية مبا يف ذلك الزراعة، والحراجة 

ومصايد األسامك، باملقارنة إىل البلدان املتقدمة. وقد يرجع ذلك 
جزئيا إىل إرشاك طائفة أوسع نطاقا من أصحاب املصلحة يف إعداد 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية يف البلدان النامية باملقارنة 

إىل العملية يف البلدان املتقدمة.17
وتحتوي غالبية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي )84 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 2 من 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي أجرت 

تقييام للتقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، يوجد أكرث من الثلث 
عىل املسار الصحيح لتحقيق األهداف )35 يف املائة( أو تجاوزها 
)2 يف املائة(. وأحرز أكرث من النصف )55 يف املائة( تقدما نحو 

أهدافهم ولكن ليس مبعدل يسمح لهم بالوفاء بالهدف. وأبلغ 
عدد قليل من األطراف بأنها مل تحرز تقدما )6 يف املائة( نحو 
الهدف أو أنها تتحرك بعيدا عن تحقيقه )2 يف املائة(. غري أن 

قليل من األهداف الوطنية يطابق )7 يف املائة( أو يتجاوز )1 يف 
املائة( نطاق ومستوى الطموح املنصوص عليهام يف هدف أييش. 

وكانت األهداف الوطنية املوضوعة تركز بدرجة كبرية عىل 
دمج قيم التنوع البيولوجي يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية 

واسرتاتيجيات الحد من الفقر. والكثري من األهداف يتعلق مبسألة 
تناسق السياسات و/أو إدراج التنوع البيولوجي يف عمليات 

صنع القرار عموما. ويعالج عدد قليل نسبيا إدراج قيم التنوع 
البيولوجي يف عمليات التخطيط الوطنية واملحلية، والحسابات 

القومية أو عمليات اإلبالغ. ومن بني األطراف التي أجرت تقييام 
للتقدم املحرز، كان لدى 6 يف املائة فقط أهدافا وطنية تشبه 

الهدف 2 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وكانت عىل املسار 
الصحيح لتحقيقه )انظر الرسم البياين(. 

Luca Bravo / Unsplash
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الهدف 3

بحلول عام 2020 كحد أقصى، ُتلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو 
تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وُتطبق حوافز إيجابية 

لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات 
الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية-االقتصادية الوطنية.

موجز لتحقيق الهدف
بصفة عامة، أحرز تقدم قليل على مدى العقد األخير في إلغاء اإلعانات أو إزالتها تدريجيا أو تعديلها والحوافز 

األخرى التي يحتمل أن تضر بالتنوع البيولوجي، وفي إعداد الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدام. وقد اتخذت بلدان قليلة خطوات نسبية لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي، وتفوق اإلعانات 

الضارة على نحو أكبر في مجاالت مثل مصايد األسماك ومكافحة إزالة الغابات. ولم يتحقق هذا الهدف )ثقة 
متوسطة(.1

ووصفت األطراف عامة يف تقاريرها الوطنية الجهود املبذولة 
يف مراجعة عمليات الرتخيص، مبا يف ذلك بالنسبة للصيد، وصيد 

األسامك وقطع األشجار، وإزالة اإلعانات تدريجيا بالنسبة ملبيدات 
اآلفات والوقود األحفوري، والجهود املبذولة لتحديد اإلعانات 

الضارة املحتملة، ولكن أشار حوايل 20 يف املائة فقط من األطراف 
إىل اإلجراءات املتعلقة بإزالة اإلعانات الضارة. وأبلغ بعض 

األطراف أيضا عن اتخاذ إجراءات لرفض الدعم الحكومي ألنواع 
معينة من السلوك أو األنشطة الضارة بالتنوع البيولوجي. وكانت 
التحديات املبلغ عنها للوصول إىل هذا الهدف تتمثل يف القدرات 

املحدودة، والتمويل واإلجراءات الترشيعية، واالستثامرات 
املوجهة للحفاظ عىل نظم الحوافز الحالية، والصعوبات يف زيادة 

املرشوعات التجريبية.
وبصفة عامة، أحرز تقدم قليل عىل مدى العقد املايض 

يف إلغاء أو إزالة تدريجية أو تعديل الحوافز التي يحتمل أن 
ترض بالتنوع البيولوجي. وبشكل نسبي، حدد عدد قليل من 

الحكومات مثل هذه الحوافز، وهو ميثل نقطة بداية رضورية إذا 
كان الهدف سيتم تحقيقه. وعند توافر املعلومات، كانت اإلشارات 
أن قيمة اإلعانات التي ترض أو يحتمل أن ترض بالتنوع البيولوجي 

تتجاوز كثريا األموال املخصصة لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه املستدام.2 وبتحديد أكرب، عندما كانت األموال 

املخصصة للتنوع البيولوجي )التي تغطي األموال العامة والخاصة 
واملحلية والدولية( تقدر بحوايل 80-90 مليار دوالر يف السنة، كان 

الدعم الحكومي الذي يحتمل أن يرض بالبيئة يقدر بحوايل 500 
مليار دوالر.3 وبالنظر إىل اإلعانات إلنتاج السلع األساسية املرتبطة 
بتدمري الغابات يف الربازيل وإندونيسيا وحدهام، تشري التقديرات 

إىل أنها تتجاوز يف عام 2015 بعامل 100 أو أكرث من املبلغ املنفق 
عىل تدابري مكافحة إزالة الغابات. 4

وانخفضت بدرجة كبرية عنارص الدعم الحكومي للزراعة 
التي يحتمل أن تكون أكرث رضرا للبيئة من حيث القيمة يف 

التسعينيات ويف العقد األول من هذا القرن، ولكن ال يوجد دليل 
عىل التقدم املحرز يف العقد السابق، وما زال الدعم املتبقي يزيد 

كثريا عىل 100 مليار دوالر )الشكل 1-3(. 5
وهناك تقدم قليل أيضا يف خفض اإلعانات العاملية ملصايد 
األسامك خالل هذا العقد؛ وبينام يبدو أن الزيادة يف اإلعانات 

اإلجاملية التي حدثت يف العقود السابقة توقفت منذ عام 2009، 
فإن قيمة الحوافز الضارة كنسبة من جميع اإلعانات ملصايد 

األسامك زادت بالفعل بني 2009 و2018. ومن بني أكرث من 35 
مليار دوالر مقدمة كإعانات ملصايد األسامك يف عام 20018، عزز 
10 مليار دوالر فقط مصايد األسامك املستدامة، بينام تم إنفاق 
حوايل 22 مليار دوالر عىل اإلعانات املرتبطة بالصيد الجائر من 

خالل توسيع سعة أساطيل الصيد.6 وتشري تقديرات البنك الدويل 
إىل أن اإليرادات الضائعة نتيجة لسوء إدارة مصايد األسامك بلغت 

83 مليار دوالر يف عام 7.2012

إصالح الحوافز
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وبالرغم من اإلعانات املتزايدة للطاقة النظيفة، ما زال الدعم 
للوقود األحفوري مرتفعا، عند 478 مليار دوالر يف عام 8.2019 وال 

تشمل هذه التقديرات مساعدة الدولة للصناعات املقدمة كجزء 
من تدابري التحفيز االقتصادي استجابة لجائحة كوفيد-9.19 وعند 

إضافة التكاليف البيئية والعوامل الخارجية وإيرادات الرضائب 
الضائعة، قد تكون اإلعانات اإلجاملية للوقود األحفوري مببلغ 5 

تريليون دوالر تقريبا. 10
وأدخل الكثري من البلدان واملجموعات اإلقليمية حوافز 
إيجابية للتشجيع عىل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام، مثال من خالل النظم الزراعية البيئية التي يتلقى فيها 
املزارعون مدفوعات من أجل تنفيذ األساليب الزراعية التي تدعم 

التنوع البيولوجي يف املناظر الطبيعية املزروعة )اإلطار 1-3(. 
وأشارت األطراف، يف تقاريرها الوطنية إىل تخفيض الرضائب 

عىل الطاقة املتجددة، وتعزيز املدفوعات مقابل خدمات النظم 
اإليكولوجية ونظم التعويضات، وإنشاء نظم الرتخيص والتعويض 

لتحفيز األنشطة مثل السياحة اإليكولوجية املستدامة، وحفظ 
املناظر الطبيعية، واعتامد أكرث التكنولوجيات كفاءة. وأبلغ بعض 
األطراف أيضا عن الجهود املبذولة للتشجيع عىل اإلدارة املحلية 
لألرايض، وتقديم التعويضات من أجل خفض األنشطة الضارة، 

واإلجراءات لالعرتاف بحقوق استخدام األرايض للشعوب األصلية 
واملجتمعات املحلية.

وأدخل الكثري من البلدان رضائب تتعلق بالتنوع البيولوجي، 
ورسوم ومصاريف، وتصاريح قابلة للتداول. ويتم تتبع هذه 

األدوات من خالل قاعدة البيانات يف منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي )OECD( بشأن أدوات السياسة البيئية 

)pine(، التي يقدم حاليا أكرث من 110 بلدا معلومات فيها. ومنذ 
عام 2020، تم إنفاذ 206 رضائب تتعلق بالتنوع البيولوجي يف 

59 بلدا؛ وإنفاذ 179 رسوم ومصاريف تتعلق بالتنوع البيولوجي 
يف 48 بلدا؛ و38 نظاما لتصاريح قابلة للتداول يف 26 بلدا 

)الشكل 3-2(. وتشمل الرضائب املتعلقة بالتنوع البيولوجي 
الرضائب السارية عىل مبيدات اآلفات، واألسمدة، وحصد 

املنتجات الحرجية واألخشاب من أجل إبراز العوامل البيئية 
الخارجية السلبية التي يولدها استخدام املوارد الطبيعية أو من 

جانب امللوثني. وهناك احتامل بزيادة استخدام كل هذه الحوافز. 
وتبلغ اإليرادات املولدة من الرضائب املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

حوايل 7.4 مليار دوالر يف السنة تقريبا، وهي أعىل بقليل من 1 يف 
املائة من اإليرادات اإلجاملية املولدة من جميع الرضائب املتعلقة 

بالبيئة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ويحتوي أكرث من نصف )59 يف املائة( فقط من 

االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل 
أهداف تتعلق بالهدف 3 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. 

ومن بني األطراف التي قامت بتقييم التقدم املحرز نحو أهدافها 

1 2 عنصر الهدف
إلغاء الحوافز الضارة أو تعديلها . 1
تم تطبيق الحوافز اإليجابية. 2
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

الهدف 14-6 – حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصايد األسماك التي تسهم 
في اإلفراط في قدرات الصيد وفي صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات التي تساهم 

في صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن 
استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، بحلول عام 2020 ...
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اإلطار 3-1– أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز 

الدانمرك- عقب تعديل ضريبة مبيدات اآلفات في عام 2013 في الدانمرك، نجح البلد في الوفاء بأهدافه للحد من  	
عبء مبيدات اآلفات بنسبة 40 في المائة، مقيسا بالمبيعات. وانخفضت المخزونات من مبيدات اآلفات على نحو كبير 
منذ إدخال الضريبة الجديدة. وخصص 100 في المائة من اإليرادات من ضريبة مبيدات اآلفات للنظم البيئية ولتعويض 

المزارعين )78.1 مليون دوالر في عام 2016(.13

غواتيماال- وسع برنامج PROBOSQUE، الذي بدأ في عام 2015، نطاق برنامج الحوافز السابق للغابات الذي منح جوائز  	
لمالك األراضي وصغار المزارعين الذين قاموا بأنشطة إعادة التشجير وإدارة الغابات الطبيعية. ويشمل هذا البرنامج الجديد 

أنواعا أكثر من الغابات ويقدم حوافز الستعادة الغابات باألنواع المحلية. وخضع أكثر من 350,000 هكتارا من الغابات 
الطبيعية لإلدارة المستدامة من خالل البرنامج. 14

إيطاليا- بموجب قانون صدر في عام 2016، نشرت وزارة البيئة في إيطاليا أول كتالوج لإلعانات السليمة بيئيا واإلعانات  	
الضارة كجزء من الجهد المبذول لتصميم سياسات بيئية واقتصادية طموحة وفعالة. وفرضت إيطاليا قيودا على إعاناتها 
للطاقة الشمسية من أجل ضمان أن الخاليا الفلطية الضوئية في المناطق الريفية توضع بطريقة تحمي التقاليد المحلية 
الزراعية الغذائية، والتنوع البيولوجي، والتراث الثقافي والمناظر الطبيعية. وأدخل قانون الميزانية لعام 2018 في إيطاليا 

“حافزا أخضر” يقدم تخفيضات في الضرائب للممتلكات التي تشمل غطاء أخضر كبير في البيئات الحضرية. 15

الشكل 3-2– عدد البلدان التي لديها أدوات اقتصادية تتعلق بالتنوع البيولوجي12
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

الوطنية، كان مجرد الثلث فقط عىل املسار الصحيح لتحقيق 
األهداف )31 يف املائة( أو تجاوزها )1 يف املائة(. وأحرز النصف 
اآلخر )54 يف املائة( من األطراف تقدما ولكن مبعدل ال يسمح 

لهم بالوفاء بأهدافهم. وأبلغ العديد من األطراف )13 يف املائة( 
أنهم ال يحرزون تقدما نحو أهدافهم وعدد صغري )1 يف املائة( 

عن التحرك بعيدا عن تحقيقها. وعالوة عىل ذلك، يتشابه حوايل 
ُخمس األهداف الوطنية فقط )20 يف املائة( أو يتجاوز )1 يف 

املائة( نطاق ومستوى الطموح يف هدف أييش. وكان الكثري 

من األهداف يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي ذات طبيعة عامة وتشري إىل الحوافز واإلعانات عىل 
نحو واسع، بدون تحديد إزالة الحوافز الضارة أو وضع حوافز 
إيجابية. ومن األطراف التي قامت بتقييم التقدم املحرز، كان 

لدى عدد قليل )7 يف املائة( أهدافا وطنية مشابهة للهدف 3 من 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي وكانت أيضا عىل املسار الصحيح 

للوفاء به )انظر الرسم البياين(.

Sebastian Pena Lambarri / Unsplash
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بحلول عام 2020 كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع 
المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططًا من أجل تحقيق اإلنتاج 

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

موجز لتحقيق الهدف
بينما يضع عدد متزايد من الحكومات واألعمال التجارية خططا لإلنتاج واالستهالك األكثر استدامة، لم يتم تنفيذ 

هذه الخطط على نطاق يؤدي إلى إزالة األثر السلبي لألنشطة البشرية غير المستدامة على التنوع البيولوجي. 
وبينما تستخدم الموارد الطبيعية على نحو أكثر كفاءة، يواصل الطلب الكلي على الموارد في الزيادة، وبالتالي 

تظل آثار استخدامها أعلى كثيرا من الحدود اإليكولوجية اآلمنة. ولم يتحقق الهدف )ثقة مرتفعة(.1

تشري األطراف عامة يف تقاريرها الوطنية إىل الجهود املبذولة 
يف قطاعات معينة، مثل الزراعة، والحراجة، ومصايد األسامك، 

والطاقة، والتعدين. وأبلغت عن إجراءات تشمل تطوير خطط 
استدامة محددة لقطاعات محددة وتدابري تنظيمية، والنهوض 
مبلصقات املنتجات الخرضاء، ومامرسات املسؤولية االجتامعية 

للرشكات واإلبالغ، وتعزيز تدابري الرتخيص. وأشار بعض األطراف 
أيضا إىل اإلجراءات املتعلقة بتوسيع نطاق ودعم املامرسات 

الزراعية العضوية، وإعداد معايري سليمة للتنوع البيولوجي يف 
عمليات املشرتيات العامة، وتعزيز االسرتاتيجيات ملعالجة هدر 

األغذية. والحظت التقارير الوطنية أيضا اإلجراءات املتعلقة 
بتنمية القدرات من أجل تقييم الحدود اإليكولوجية كوسيلة 
إلعالم القرارات السياسية، فضال عن تقديم الدعم للرشكات 

الصغرية واملتوسطة من أجل التنمية املستدامة )اإلطار 1-4(. 
ومتثلت التحديات املبلغ عنها عادة يف نقص التمويل والقدرات 

عىل زيادة األنشطة، واملشاركة املحدودة للصناعات والوزارات غري 
البيئية والوكاالت يف الخطط واملرشوعات.

ويستمر استخدام البرشية للموارد البيولوجية يف تجاوز قدرة 
األرض عىل تجديد هذه املوارد، ولو أن النسبة قد استقرت خالل 
العقد املايض. وقبل عام 2010، كانت البصمة اإليكولوجية ترتفع 
بشكل مطرد منذ أن دخلت يف “عجز” بحلول نهاية الستينيات. 

وبني عامي 2011 و2016، ظلت البصمة اإليكولوجية عند 
حوايل 1.7 مرة من مستوى القدرة البيولوجية - وبعبارة أخرى، 

تتطلب “1.7 األرض” لتجديد املوارد البيولوجية التي تستخدمها 

مجتمعاتنا. وتشري التقديرات إىل أن البصمة اإليكولوجية ستكون 
حوايل 1.6 كوكبا يف عام 2020 – واالنخفاض مدفوع بالتباطؤ 

االقتصادي العاملي الناتج عن جائحة كوفيد19- بدال من االنتقال 
إىل إنتاج واستهالك أكرث استدامة )الشكل 1-4(.3،2

وهناك زيادة كبرية منذ عام 2010 يف عدد البلدان التي لديها 
ترشيعات وطنية تستويف متطلبات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
الحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض )CITES(، وسيصل 

 )CITES عددها إىل 101 بلدا )55 يف املائة من األطراف يف
بحلول عام 2019، وهي زيادة مبقدار 20 بلدا يف العقد املايض. 

وبينام ميثل ذلك تقدما، فهو يظهر أن حوايل نصف جميع البلدان 
مل يضع بعد القوانني والقواعد الالزمة للرقابة عىل مثل هذه 

التجارة. 4
ويتزايد عدد األعامل التجارية التي تراعي التنوع البيولوجي 
يف سالسل إمداداتها، ويبدو أن عمليات اإلبالغ واألنشطة تتزايد، 

ولو أن املعلومات محدودة )اإلطار 4-2(. فعىل سبيل املثال، وجد 
تحليل لتقارير الرشكات واملواقع الشبكية لرشكات مستحرضات 

التجميل واألغذية أن اإلشارات إىل التنوع البيولوجي ازدادت 
عىل نحو كبري عىل مدى العقد الجاري. ومن بني تلك التي تم 
استعراضها، أشار عدد الرشكات يف قطاع مستحرضات التجميل 

إىل أن التنوع البيولوجي زاد من 13 يف املائة يف عام 2009 إىل 49 
يف املائة يف عام 2019. وكانت األرقام الخاصة برشكات األغذية 

واملرشوبات 53 يف املائة يف عام 2012 و76 يف املائة يف عام 2019. 
وبينام كان هذا االتجاه إيجابيا، فإن عمق وجودة املعلومات 

الهدف 4

اإلنتاج واالستهالك المستدامان
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املقدمة كانت محدودة وتتعلق يف أكرث الحاالت بزيت النخيل، 
وإزالة الغابات والتغليف املستدام. 5 ومن خالل املبادرة بشأن 

الحد من الفاقد واملهدر من األغذية 10×20×30، يهدف 10 
من أكرب وكالء التجزئة واملوردين يف العامل إىل خفض معدالت 

هدر األغذية إىل النصف بحلول عام 20306. وتشمل املبادرات 
األخرى للقطاع الخاص الرشاكة العاملية لألعامل التجارية والتنوع 
البيولوجي، التي أطلقتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 
2011، والتي تتألف حاليا من 21 مبادرة وطنية وإقليمية متثل 
62 بلدا وآالف األعامل التجارية،7، واألعامل التجارية من أجل 

الطبيعة،8 التي يقودها املجلس العاملي لألعامل التجارية من أجل 
التنمية املستدامة، الذي يعمل عىل إرشاك األعامل التجارية، مبا يف 

ذلك يف التعهدات بشأن التنوع البيولوجي.
ويظهر مؤرش القامئة الحمراء )األنواع املتاجر بها عىل 

املستوى الدويل( زيادة مستمرة يف مخاطر االنقراض بالنسبة 
ألنواع الطيور املرتبط بالتجارة الدولية، وتلبية الطلب عادة 

للطيور املستأنسة املحبوسة يف أقفاص. 9 وباإلضافة إىل ذلك، يظهر 
مؤرش القامئة الحمراء )آثار االستخدام( يف املتوسط أن استخدام 

الناس يزيد من الدرجة التي تهدد أنواع الطيور والثدييات 
والربمائيات بخطر االنقراض. 10

ويظهر استنفاد املحيط الحيوي كذلك من خالل التحليل 
األخري أن املخزونات العاملية لرأس املال الطبيعي انخفضت 

بالنسبة لكل شخص بحوايل 40 يف املائة بني عامي 1992 و2014، 
باملقارنة إىل مضاعفة رأس املال املولد وبزيادة قدرها 13 يف 

املائة يف رأس املال البرشي عىل مدى نفس الفرتة.11 ووجد تقرير 
مؤقت الستعراض مستقل ألموال اقتصاديات التنوع البيولوجي 

أن الكفاءة وحدها ال ميكن أن تؤدي إىل استخدام مستدام ألصول 
رأس املال الطبيعي، وأن االستدامة طويلة األجل تنطوي عىل 
التصدي لألسئلة املتعلقة مبا نستهلك وكيف نستهلكه، وكيف 

ندير هدر األغذية ودور التخطيط األرسي والصحة اإلنجابية. وهو 
ينطوي أيضا عىل النظر إىل ما وراء املقاييس التقليدية مثل الناتج 

املحيل اإلجاميل من أجل تحقيق أقىص قدر من ثروة اإلنسان 
ورفاهه. 12

ويحتوي أكرث من ثالثة أرباع )77 يف املائة( االسرتاتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق 

بالهدف 4 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف 
التي قامت بتقييم التقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، هناك 
أكرث من الثلث عىل املسار الصحيح لتحقيقها )34 يف املائة( أو 

تجاوزها )2 يف املائة(. وأحرز النصف اآلخر )51 يف املائة( تقدما 
نحو أهدافها ولكن أبليغ بعض األطراف )11 يف املائة( أنها ال 

عنصر الهدف
اإلنتاج واالستهالك المستدامان. 1
االستخدام في نطاق الحدود اآلمنة. 2
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The data from 2017 to 2020 is an extrapolation based on preliminary information. 

الشكل 4-1 – االتجاهات في البصمة اإليكولوجية

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

 الهدف 8-4- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في 
مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي 

إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي....

الهدف 12-2- تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ 
للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030.

اإلطار 4-1– أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

شيلي- وضع برنامج وطني لالستهالك واإلنتاج المستدامين في عام 2016. ويهدف البرنامج إلى فصل النمو والتنمية  	
عن التدهور البيئي، واالنتقال إلى أنماط أكثر استدامة لالستهالك واإلنتاج. ويوجد بالبرنامج 12 خطا من اإلجراءات 

ويشمل خطة عمل )2017-2020( لتنسيق المبادرات الوطنية والخاصة. 13

االتحاد األوروبي- في عام 2015، اعتمدت المفوضية األوروبية حزمة االقتصاد التدوير، التي تشمل تدابير للتحفيز على  	
االنتقال أوروبا إلى اقتصاد تدويري، وزيادة المنافسة العالمية، ودعم النمو االقتصادي المستدام وتوليد وظائف جديدة. 

وهناك خطة عمل مرتبطة بالحزمة لمعالجة اإلنتاج واالستهالك، وإدارة النفايات وإيجاد سوق للمواد الخام الثانوية. 
ويكّمل حزمة االقتصاد التدوير أدوات سياسية مختلفة، بما فيها استراتيجية للبالستيك على نطاق أوروبا، فضال عن 

تقديم معلومات واضحة وموثوقة وذات الصلة إلعالم خيارات المستهلك ووسائل لرصد التنفيذ. 14

فرنسا- أعدت في عام 2018 خارطة طريق لالقتصاد التدوير من أجل اإلسراع في االنتقال إلى اقتصاد تدويري. وتقدم  	
خارطة الطريق مجموعة من التدابير التي ستسمح لجميع الجهات الفاعلة، من خالل مجموعة من اإلجراءات الملموسة، 

باإلنتاج، واالستهالك، وإدارة النفايات وحشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على نحو أفضل. وستسهم خارطة الطريق 
أيضا في تحقيق بعض األهداف بموجب أهداف التنمية المستدامة. 15

المكسيك– تمت مبادرات عديدة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والحراجة، ومصايد األسماك، والسياحة.  	
وتشمل هذه إنشاء نظام لتقييم البصمة اإليكولوجية لهذه الجهات الفاعلة، مع تقديم حوافز اقتصادية تدعم التنويع 

اإلنتاجي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والقيام بحمالت لتعزيز خفض النفايات وتعزيز االستدامة في 
االستهالك واإلنتاج وسالسل اإلمدادات. وتشمل مبادرات أخرى تعزيز تفعيل نظم الرصد والمعلومات، والنهوض 

بالبحوث الشاملة مع رؤية للنظم اإليكولوجية، وإعداد تحليل للفجوات الرئيسية للمعلومات لكل قطاع يتعلق بالتنوع 
البيولوجي وإعداد مبادئ توجيهية للعمل والبحوث من أجل توليد المعلومات غير الموجودة، ودمج معايير الحفظ لألنواع 

المعرضة للخطر على مدى القطاعات. وقد أسهمت مثل هذه األنشطة والنمو السنوي في الوظائف الخضراء بنسبة 
1.19 في المائة بين عامي 2013 و2017 على مدى هذه القطاعات. 16

جمهورية كوريا- أنشأت وزارة البيئة وتشغل “منصة األعمال التجارية والتنوع البيولوجي  	
“BNBP( ”Biz N Biodiversity Platform(. وتقوم المبادرة بتنفيذ مشروعات تتعلق بتحديد أفضل الممارسات في 

عمليات اإلنتاج التي تراعي التنوع البيولوجي وتعد مبادئ توجيهية بشأن التنوع البيولوجي للقطاع الخاص، بما في ذلك 
التدريب وتبادل المعلومات عن تنفيذ بروتوكول ناغويا. وهناك 44 شركة تشترك في منصة األعمال التجارية والتنوع 

البيولوجي. 17
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

تحرز أي تقدم وأبلغ عدد قليل )2 يف املائة( أنهم يتحركون 
بعيدا عن تحقيق األهداف. وتجدر اإلشارة إىل أن أقل من ُخمس 
األهداف الوطنية )16 يف املائة( تتشابه مع نطاق وطموح هدف 

أييش. وأشار عدد قليل إىل اإلبقاء عىل أثر استخدام املوارد 
الطبيعية ضمن الحدود اإليكولوجية اآلمنة أو معالجة اإلنتاج 

واالستهالك املستدامني تحديدا. ومن بني األطراف التي قامت 
بتقييم التقدم املحرز، لدى الُعرش فقط أهدافا وطية تتشابه مع 
الهدف 4 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار 

الصحيح للوفاء به )انظر الرسم البياين(.

اإلطار 4-2– أمثلة على مبادرات القطاع الخاص ومشاركته

دانون– أنشأت الشركة األوروبية متعددة الجنسيات لمنتجات ألغذية ومقرها باريس مبادرة “نعمل من أجل المياه” لتقديم  	
مياه شرب صحية وآمنة لمن ال يجدونها. ومن أجل القيام بذلك، التزمت الشركة بالتغليف المسؤول، والحياد المناخي، 

وحفظ مستجمعات المياه. وتشمل األهداف المحددة: خفض كمية البالستيك البكر المستخدم في التغليف؛ وتحييد 
أثر الكربون في أوروبا بحلول عام 2025؛ وتعزيز حفظ مستجمعات المياه واألراضي الرطبة حول العالم؛ وإنشاء صندوق 

لمساعدة 50 مليون من الناس في البلدان النامية على الوصول إلى مياه شرب آمنة بحلول عام 2030؛ وتحقيق ترخيص 
التنوع البيولوجي للشركات لعالماتها التجارية للمياه في أنحاء العالم بحلول عام 2020. 18

يونيليفر- التزمت شركة السلع االستهالكية البريطانية الهولندية المتعددة الجنسيات في عام 2020 بطائفة من اإلجراءات:  	
الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر لجميع المنتجات بحلول عام 2039؛ وسلسلة إمدادات خالية من إزالة الغابات 

بحلول عام 2023؛ وتمكين المزارعين وصغار المالك من حماية وتجديد بيئتهم مع المدونة الجديدة إلحياء الزراعة لجميع 
الموردين؛ ووضع برامج لإلشراف على المياه في 100 موقعا في المناطق التي تواجه ضغطا على المياه بحلول عام 

2030؛ واستثمار 1 مليار جنيها على مدى 10 سنوات في صندوق للمناخ والطبيعة. 19

Photo by Johny Goerend on Unsplash
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ض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى  بحلول عام 2020، يخفَّ
النصف على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت 

الموائل الطبيعية بقدر كبير.

موجز لتحقيق الهدف
إن المعدل الحالي إلزالة الغابات أقل من ذلك المعدل في العقد السابق، ولكن بحوالي الثلث فقط، ويمكن 

أن تتسارع إزالة الغابات مرة أخرى في بعض المناطق. وما زال فقدان وتدهور وتفتت الموائل عاليا في الغابات 
والمناطق األحيائية األخرى، وخصوصا في النظم اإليكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي في المناطق االستوائية. 

وتواصل المساحات البرية واألراضي الرطبة العالمية تدهورها. وما زال تفتت األنهار يشكل تهديدا حرجا للتنوع 
البيولوجي للمياه العذبة. ومل يتم تحقيق الهدف )ثقة مرتفعة(.1

أبلغت األطراف عن اتخاذ إجراءات مختلفة للوصول ألهدافها 
الوطنية املرتبطة بالهدف 5 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. 

وشدد بعض األطراف عىل معالجة إزالة الغابات بينام ركز 
اآلخرون عىل إعادة التحريج، وإعادة الرتميم وعىل مكافحة 

التصحر. وعىل النحو املبلغ عنه عامة، متثلت اإلجراءات يف إنشاء 
املناطق املحمية، وزراعة األشجار والنباتات األخرى، وتحديد 

املناطق ذات األولوية للحفظ. وأشارت األطراف أيضا إىل إجراءات 
للنهوض باإلدارة املستدامة للموارد واملوائل، وإجراءات لالعرتاف 

عىل نحو أفضل بحيازة األرايض وتحفيز اإلدارة املستدامة، 
والجهود املبذولة لزيادة الفهم بقيمة النظم اإليكولوجية. وأشار 

بعض األطراف إىل استخدامهم للتخطيط املتكامل الستخدام 
األرايض، وإعداد مبادئ توجيهية، مثال بشأن املسائل املتعلقة 
باسرتاتيجيات إدارة الحرائق وإعادة الرتميم، والنهوض بالُنهج 

الزراعية البيئية إلدارة املوائل، والنهوض بالتعاون بني اإلدارات 
وفيام بني املؤسسات. وأبلغت األطراف أيضا عن اإلجراءات التي 

يتخذونها ملعالجة التدهور والتفتت، مبا يف ذلك إنشاء مناطق 
عازلة للمناطق املحمية، وإجراء إعادة الرتميم، وإنشاء ممرات 

خرضاء، والنهوض مبدى تواصل النظم اإليكولوجية )اإلطار 1-5(.
ووفقا لتقييم املوارد الحرجية يف العامل لعام 2020 ملنظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، كان معدل إزالة الغابات 
يف العامل يف الفرتة 2015-2020 حوايل 10 ماليني هكتار يف السنة. 
ويقارن ذلك مع معدالت إزالة الغابات البالغة 15 مليون هكتار 

يف السنة يف العقد بعد عام 2020، و12 مليون هكتار يف السنة يف 

الفرتة 2010-2015. وبالتايل، انخفض معدل إزالة الغابات )20 يف 
املائة( عىل مدى خمس سنوات بعد إعداد أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي، مع خفض إضايف ولكنه صغري )17 يف املائة( يف النصف 
الثاين من العقد. وبينام كانت املعدالت خالل العقد حوايل 27 
يف املائة أقل من العقد السابق، كانت املعدالت األحدث أقل 

بنسبة 33 يف املائة من العقد السابق. وبالتايل، بينام يستمر إزالة 
الغابات يف التناقص، يتباطأ معدل التدهور. وهناك أيضا عالمات 

انعكاس يف بعض املناطق مثل األمازون يف الربازيل.
وكان معدل الخسارة الصافية يف الغابات )إزالة الغابات 
مع التوسع يف الغابات( أقل بنسبة 10 يف املائة خالل الفرتة 
2010-2020 عن العقد السابق )4,7 مليون هكتار يف السنة 
باملقارنة إىل 5,2 مليون هكتار يف السنة خالل الفرتة 2000-
2010(، وانخفض معدل الخسارة الصافية للغابات بحوايل 

40 يف املائة منذ املتوسط السنوي البالغ 7,8 مليون هكتار يف 
التسعينيات )الشكل 5-1(. ويرجع التغري الصغري نسبيا يف العقد 

املايض إىل انخفاض التوسع يف الغابات منذ عام 2010، عىل الرغم 
من استمرار انخفاض إزالة الغابات.

وهناك اتجاهات تختلف عىل نطاق واسع يف مختلف 
البلدان واملناطق يف العامل، مع مكاسب صافية للغابات يف آسيا، 

وأوقيانوسيا وأوروبا عىل عكس الخسائر الصافية املستمرة 
للغابات يف أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويف العقد املايض، حلت 

أفريقيا محل أمريكا الجنوبية لتصبح القارة التي لديها أعىل 
معدل للخسارة الصافية يف الغابات. وتزايد معدل الخسارة 

خفض فقدان الموائل إلى النصف 
أو تقليله

الهدف 5
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2

1 3

عنصر الهدف
خفض فقدان الغابات إلى النصف على األقل. 1
خفض فقدان الموائل األخرى إلى النصف على األقل. 2
خفض التدهور والتفتت. 3

الشكل 5-1- المعدل السنوي للتوسع في الغابات وإزالة الغابات في العالم.2 

يبين الخط األسود على كل عمود الفرق بين التوسع في الغابات وإزالة الغابات )الخسارة/المكاسب الصافية في الغابات(.

الشكل 5-2- الخسارة في الغطاء الحرجي من الغابات األولية االستوائية3
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أمريكا الشمالية أوروباآسياأفريقيا
والوسطى

المتوسط المتحرك لثالث سنواتالخسارة السنوية في غطاء األشجار المدارية

العالمأمريكا الجنوبية أوقيانوسيا

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

الصافية يف الغابات يف أفريقيا يف كل من العقود الثالثة منذ عام 
1990، بينام انخفضت الخسارة الصافية يف أمريكا الجنوبية إىل 

النصف تقريبا منذ عام 5.2010
وتظهر صورة مختلفة إىل حد ما من تحليل البيانات من 

السواتل من خالل مبادرة الرصد العاملي للغابات. ويبني ذلك أن 
متوسط الخسارة السنوية يف الغطاء الحرجي زادت يف العامل من 
حوايل 17 مليون هكتار يف السنة يف العقد األول من هذا القرن 

إىل أكرث من 21 مليون هكتار يف السنة خالل الفرتة 6.2019-2011 
ويرجع هذا االختالف جزئيا إىل اختالف التعاريف واملنهجيات 

بخصوص ما الذي يتم قياسه.7 وكانت الخسارة يف الغطاء الحرجي 
من الغابات األولية االستوائية عالية بصفة خاصة يف النصف 

الثاين من هذا العقد )الشكل 5-2(. غري أن معدالت الخسارة يف 
الغابات األولية انخفضت يف بعض البلدان.

ووجدت قاعدة بيانات عاملية لغطاء أشجار املنغروف أعدت 
بني السنوات 2000 و2012 أن معدل إزالة أشجار املنغروف قد 
انخفض بدرجة كبرية عىل املستوى العاملي، ولكنه ظل عاليا يف 
جنوب رشق آسيا حيث يتواجد نصف جميع أشجار املنغروف. 

وال تتوافر األرقام بعد لتقييم معدل الخسارة يف أشجار املنغروف 
للفرتة املشمولة بهذا الهدف.8

واستمرت املنطقة التي تغطيها األرايض الرطبة الطبيعية 
يف التناقص، مع انخفاض مؤرش اتجاهات امتداد األرايض الرطبة 
)WET( بنسبة 35 يف املائة يف املتوسط يف أنحاء العامل يف الفرتة 

1970 إىل 2015. وكانت الخسائر أكرب نسبيا يف املناطق الساحلية 
عن املناطق الداخلية. وأظهرت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي أكرب خسارة يف األرايض الرطبة. وخالل نفس الفرتة، 
زادت املساحة املشمولة باألرايض الرطبة من أنشطة اإلنسان إىل 

أكرث من الضعف. وظل معدل الخسارة يف األرايض الرطبة ثابتا إىل 

الهدف 15-1. ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية 
البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، 

وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي 
الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا 

لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

الهدف 15-2. تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة 
لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم 

الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة 
زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد 

العالمي، بحلول عام 2020

الشكل 5-3- مؤشر اتجاهات امتداد األراضي الرطبة النسبي لعام 1970 يبين التغير في الفترة 2000-2015 في امتداد 
األراضي الرطبة الطبيعية في ستة مناطق وعلى المستوى العالمي. 4 

وتمت فهرسة المؤشر بقيمة 1 في عام 1970. وتجدر المالحظة أن السالسل الزمنية قد تم قطعها في الفترة 1970 إلى عام 2000.

الهدف 15-5. اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد 
من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، 
دة ومنع انقراضها بحماية األنواع المهدَّ

 العالمية أوقيانوسيا أمريكا الشمالية  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أوروبا آسيا أفريقيا
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اإلطار 5-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

البرازيل– تم رصد إزالة الغابات في الجزء البرازيلي من المنطقة األحيائية لألمازون على نحو منتظم باستخدام صور عالية  	
الدقة من السواتل منذ عام 1990 بواسطة المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل )INPE(. وانخفض معدل إزالة 
الغابات بنسبة 84 في المائة من معدل مرتفع في عام 2004 إلى معدل منخفض في عام 2012 بفضل خطة العمل 

البرازيلية لمنع إزالة الغابات ومراقبتها في منطقة األمازون القانونية )الشكل 5-3(. وعلى مدى العقد الجاري ككل كانت 
معدالت إزالة الغابات أقل من نصف المعدالت في العقد السابق. غير أن التقدم لم يكن مستمرا في السنوات األخيرة، 
مع إظهار معظم األرقام األحدث من التصوير بالسواتل أن إزالة الغابات تسير في اتجاه تصاعدي. وأظهرت إزالة الغابات 

في األمازون البرازيلي في عام 2019 أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث وصلت إلى أكثر من 1 مليون هكتار.9 وأظهرت 
البيانات األولية المستندة إلى تحذيرات آنية إلزالة الغابات بالنسبة لألشهر األولى من عام 2020 زيادة كبيرة أخرى بالمقارنة 

إلى عام 2019.

الشكل 5-4- المعدالت السنوية إلزالة الغابات في األمازون البرازيلي10

كوت ديفوار وغانا– منذ عام 2018 إلى عام 2019، تم خفض معدل الخسارة في الغابات إلى النصف في كال البلدين.  	
وساهمت سياسات وإجراءات عديدة في هذا النجاح بما في ذلك مبادرة لكاكاو والغابات. وكانت المبادرة هي شراكة 

بين الدولتين ومؤسسة الكاكاو العالمية، ومبادرة التجارة المستدامة، ووحدة االستدامة في مكتب أمير ويلز، والشركات 
الخاصة للكاكاو، من أجل تهيئة بيئة تمكينية لقطاع الكاكاو للمساهمة على نحو إيجابي في صون الغابات واقتصاد 

البلدين. واتخذت المبادرة نهجا متكامال تجاه إزالة الغابات في إنتاج الكاكاو مع تركيز على اإلنتاج المستدام وسبل عيش 
المزارعين، وحماية الغابات وإعادة إحيائها، وإشراك المجتمع واإلدماج االجتماعي. 11

إندونيسيا– ظل معدل الخسارة في الغابات األولية ينخفض منذ عام 2016 وفي عام 2019 كان أقل بنسبة 5 في المائة  	
عما كان عليه في عام 2018. وكان هذا االنخفاض مدعوما بمختلف السياسات بما في ذلك الحظر على تصاريح استخدام 
الغابات الطبيعية األولية. ونتيجة للحظر، لن تمنح أي حقوق لإلنتاج أو أي استخدام آخر في منطقة غابات مساحتها 66,4 

مليون هكتار. 12
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57 الغاية االسرتاتيجية باء: الهدف 5 – خفض فقدان املوائل إىل النصف أو تقليله 

تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

حد ما بعد عام 2011 باملقارنة إىل الفرتة السابقة )الشكل 3-5(.13 
وكانت الخسارة الدامئة يف املياه السطحية من منطقة مساحتها 

حوايل 9 ماليني هكتار يف الفرتة 1984 إىل 2015، وهي تعادل 
بحرية سوبرييور تقريبا. وكان 70 يف املائة من هذه الخسارة 
موجود يف الرشق األوسط وآسيا الوسطى، مرتبطا بالجفاف 

واإلجراءات البرشية مبا يف ذلك بناء السدود وتحويل مجرى 
األنهار، والسحب غري املنظم للمياه. وعىل مدى نفس الفرتة، 

تكونت مسطحات مائية دامئة جديدة تغطي أكرث من 18 مليون 
هكتار يف أماكن أخرى، وهي من ملء الخزانات بدرجة كبرية.14 
وباإلضافة إىل الخسارة يف املدى، تعاين املوائل من التفتت 

الكبري واملستمر ومن أشكال أخرى من التدهور. ووجدت دراسة 
حديثة ألكرث من 130 مليون تفتتات يف الغابات االستوائية يف 

ثالث قارات أن تفتت الغابات كان قريبا من النقطة الحرجة، التي 
ستتزايد بعدها حاالت التفتت بدرجة كبرية يف العدد وتنخفض يف 
الحجم، ولكن ميكن التخفيف من هذه العواقب جزئيا عن طريق 

إعادة التحريج وحامية الغابات.15
وأصبحت األنهار مجزأة عىل نحو متزايد، مام يزيد من 

التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي للمياه العذبة. 
ووجد تقييم أجري يف عام 2019 لحالة التواصل بالنسبة إىل 12 
مليون كيلومرت من األنهار عىل املستوى العاملي أن 37 يف املائة 
فقط من األنهار األطول من 1000 كيلومرت ظلت تتدفق بحرية 
عىل مدى طولها بأكمله، وأن مجرد 23 يف املائة تدفقت بدون 

توقف إىل املحيط.16
وبوجه عام، تشري التقديرات إىل فقدان 3,3 مليون كيلومرت 
مربع من املناطق الطبيعية الربية يف أوائل عام 1990، وهو ما 

ميثل حوايل ُعرش مجموع املناطق الطبيعية الربية املتبقية يف 
ذلك الوقت. ويف هذا السياق، تشري املناطق الطبيعية الربية 

إىل املناظر الطبيعية التي تكون غري مضطربة وخالية نسبيا من 
االضطرابات البرشية – بالرغم من أن الكثري منها يشغلها أساسا 
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية. وتقدم املناطق الطبيعية 

الربية معاقل حيوية للتنوع البيولوجي املعرض للخطر، ولتخزين 

الكربون واحتجازه، ولتنظيم املناخ املحيل ولدعم الكثري من 
املجتمعات املهمشة يف العامل. ووقعت أكرب الخسائر يف املناطق 

الطبيعية الربية يف أمريكا الجنوبية )خسارة بنسبة 29,6 يف املائة( 
وأفريقيا )خسارة بنسبة 14 يف املائة(. وبحلول عام 2015، أشارت 
التقديرات إىل أن أقل من ربع مساحة األرايض عىل كوكب األرض 

)23,2 يف املائة( ما زالت مناطق طبيعية برية.17
ويقدم مؤرش القامئة الحمراء لألنواع املتخصصة يف موائل 
محددة إشارة أخرى لألثر املستمر عىل التنوع البيولوجي من 

فقدان املوائل وتدهورها. ويبني مؤرش األنواع املتخصصة للغابات 
أن أنواع الطيور، والثدييات، والربمائيات والسيكاسيات التي 
تعتمد عىل الغابات لغرض موائلها تتحرك قرب االنقراض يف 

املتوسط )انظر أيضا الهدف 12 من أهداف أييش(. 18
ويحتوي أكرث من ثالثة أرباع )79 يف املائة( من االسرتاتيجيات 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق 
بالهدف 5 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف 

التي قامت بتقييم التقدم املحرز، يسري أقل من الثلث عىل 
املسار الصحيح لتحقيقها )28 يف املائة( أو تجاوزها )1 يف املائة(. 

وقد أحرز 56 يف املائة من األطراف تقدما نحو أهدافها ولكن 
أبلغ 13 يف املائة من األطراف عن عدم إحراز التقدم وأفاد عدد 

قليل من األطراف )2 يف املائة( أنها تتحرك بعيدا عن الهدف. 
ويتشابه أقل من ُعرش األهداف الوطنية )8 يف املائة( من حيث 
النطاق ومستوى الطموح مع هدف أييش. واألهداف التي تشري 

إىل موائل محددة أشارت عامة إىل الغابات. كام ذكرت أيضا 
أشجار املنغروف، والشعاب املرجانية، واألنهار واملراعي والبيئات 

البحرية، ولكن إىل حد أقل بكثري. وحدد القليل من األهداف 
الوطنية النسبة التي ينبغي أن ينخفض بها معدل فقدان املوائل، 

ولكن قليل منها أشار رصاحة إىل تدهور املوائل أو تفتتها. ولدى 4 
يف املائة من األطراف فقط أهدافا وطنية مشابهة لنطاق ومستوى 

طموح الهدف 5 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهم عىل 
املسار الصحيح للوفاء بها )انظر الرسم البياين(.
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بحلول عام 2020، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات 
والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب 

الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد 
األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، 
وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية في 

نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة.

موجز لتحقيق الهدف
بينما أحرز تقدم كبير نحو هذا الهدف في بعض البلدان والمناطق، فإن ُثلث األرصدة السمكية البحرية يتم 

صيدها المفرط، وبنسبة أعلى عن العشر سنوات الماضية. وما زال الكثير من مصايد األسماك يسبب 
مستويات غير مستدامة من الصيد العرضي لألنواع غير المستهدفة ويضر الموائل البحرية. ولم يتم تحقيق 

الهدف )ثقة مرتفعة(.1

ركزت اإلجراءات املتخذة للوصول إىل هذا الهدف الوارد وصفها 
يف التقارير الوطنية عامة عىل ما ييل: تقييم أفضل لألرصدة 

السمكية؛ وإعداد التدابري التنظيمية، مبا يف ذلك للقضايا املتعلقة 
بالصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم، ومامرسات 
الصيد واملعدات؛ ورصد أفضل لسفن الصيد والصيد العريض. 
وتشمل اإلجراءات املتعلقة بضامن صحة األرصدة السمكية 

القواعد املفروضة عىل حجم األسامك، وفرض حظر موسمي أو 
دوري عىل الصيد، وإنشاء املناطق البحرية املحمية وإنعاش 

موائل األسامك. وأشار بعض التقارير الوطنية أيضا إىل اإلجراءات 
املتعلقة بالنهوض وبدعم امللكية واإلدارة املجتمعية ملصايد 

األسامك )اإلطار 1-6(.
وترد معلومات إضافية عن التدابري التي اتخذتها البلدان يف 
الردود املقدمة إىل منظمة األغذية والزراعة بشأن تنفيذ مدونة 

السلوك بشأن الصيد الرشيد )CCFR( التي استخدمت منذ عام 
2016 لإلبالغ عن التقدم املحرز نحو الهدف 6 من أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. وتشري 
الردود إىل زيادة يف معدل إعداد واستخدام خطط إدارة مصايد 

األسامك ويف استخدام نهج النظام اإليكولوجي تجاه مصايد 
األسامك، بالرغم من أن هذه أعدت عىل نحو أقل ملصايد األسامك 
يف املياه الداخلية عام هو الحال بالنسبة ملصايد األسامك البحرية. 
ومن بني البلدان املبلغة، أشار حوايل 95 يف املائة إىل أنهم اتخذوا 

تدابري لتوفري حامية األنواع املعرضة للخطر ومنعوا وسائل 
ومامرسات الصيد املدمرة يف مصايد األسامك البحرية. غري أن 

املعلومات عن آثار تلك التدابري غري كاملة. 2 ويف الفرتة 2006 إىل 
2017، وسعت املنظامت اإلقليمية املعنية بإدارة مصايد األسامك 

تدريجيا من نطاق تدابري الحوكمة واملراقبة لتشمل االعتبارات 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وهذه هي أمثلة عىل العناية 

املتزايدة لتعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األسامك. 3
واستمرت يف التناقص نسبة األرصدة السمكية البحرية 

التي تم تقييمها والتي يتم صيدها ضمن املستويات املستدامة 
بيولوجيا خالل هذا العقد، وانخفضت من 90 يف املائة يف عام 

1974، و71 يف املائة يف عام 2010 إىل 65,8 يف املائة يف عام 2017 
)بالرغم من أن النسبة األخرية متثل 78,7 يف املائة يف الوزن عند 

تفريغ املصيد(. وبالتايل، يتم صيد ثُلث األرصدة يف العامل عىل نحو 
مفرط )الشكل 6-1(. 4 غري أن هناك قدر كبري من التفاوت بني 

املناطق، وفيام بني األرصدة )األنواع(. وتعترب املنطقة التي لديها 
أعىل نسبة من األرصدة السمكية غري املستدامة هي البحر األبيض 

املتوسط والبحر األسود )62,5 يف املائة( يتبعها جنوب رشق آسيا 
)54,5 يف املائة( وجنوب غرب املحيط األطليس )53,3 يف املائة(. 
وعىل النقيض من ذلك، كان لألجزاء الرشقية الوسطى والشامل 
الرشقي، والشامل الغريب والوسط الغريب للمحيط الهادئ أعىل 

نسبة لألرصدة السمكية املستدامة )ترتاوح بني 78 و87 يف املائة( 

اإلدارة المستدامة للموارد الحية المائية

الهدف 6
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)الشكل 6-2(. ومن بني العرشة أنواع ذات تفريغ املصيد األكرب 
منذ عام 1950، كان لثالثة منها نسب أعىل من النسب املتوسطة 

لألرصدة املفرط يف صيدها: سمك ماكريل الحصان الشييل، وسمك 
القد األطليس والبلشار/الرسدين الياباين. وقد تحسنت حالة 

أرصدة أسامك التونة عىل نحو طفيف عموما، بالرغم من أن 33 
يف املائة منها مازال يجري صيدها بإفراط. 5

وعىل الرغم من االتجاهات السلبية العامة عىل املستوى 
العاملي، هناك إشارات مهمة للتقدم املحرز عىل مدى مصايد 

األسامك التي خضعت لتقييامت علمية لألرصدة السمكية. 
ومصايد األسامك هذه قد تزايدت يف العدد وتعزى اآلن إىل حوايل 

نصف املصيد البحري العاملي. ويف مصايد األسامك هذه، تزايد 
توافر األرصدة السمكية وتتجاوز يف املتوسط مستويات الكتلة 

األحيائية التي توفر أقىص حصاد مستدام )الشكل 6-3(. وقد أعيد 
بناء عدد من مصايد األسامك هذه عن طريق خفض جهد الصيد 

للسامح بإحياء األرصدة السمكية. 6 ويرتبط مثل هذا التقدم 
بدرجة عالية مبؤرشات إدارة مصايد األسامك، مبا يف ذلك تقييامت 

األرصدة السمكية، والحدود املفروضة عىل املصيد، واإلنفاذ، 
وهناك ارتباط شديد السلبية بني إحياء األرصدة السمكية 

واإلعانات التي تزيد من جهد الصيد. 7

2 3

1 4

عنصر الهدف
جميع األرصدة يتم إدارتها على نحو مستدام. 1
وضعت خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة. 2
ليس لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة. 3
تأثيرات مصايد األسماك في نطاق الحدود البيولوجية المأمونة. 4

الشكل 6-2- نسبة األرصدة السمكية البحرية في نطاق الحدود البيولوجية المأمونة، عبر الزمن وحسب منطقة المحيطات. 
وتستثنى أسماك التونة إذ أنها كثيرة االرتحال والتداخل في المناطق اإلحصائية. 9
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الشكل 6-1- االتجاهات العالمية في نسبة األرصدة 
السمكية المصطادة بشكل مستدام في العالم8
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 المستدامة بيولوجيا

 مستدامة

غير مستدامة

المحيط الهادئ، شرق وسط

المحيط الهادئ، جنوب غرب

المحيط الهادئ، شمال شرق

المحيط األطلسي، شمالي شرق

المحيط الهادئ، غرب وسط

المحيط الهندي، شرق

المحيط الهندي، غرب

المحيط األطلسي، جنوب شرق

أسماك التونة

المحيط الهادئ، شمال غرب

المحيط األطلسي، غرب وسط

المحيط األطلسي، شرق وسط

المحيط األطلسي، شمال غرب

المحيط األطلسي، جنوب غرب

المحيط الهادئ، جنوب شرق

البحر األبيض المتوسط والبحر األسود

 غير مستدامة

  غير المستدامة بيولوجيا

غير المستغلة استغالال كامال

المصطادة إلى أقصى حد وعلى نحو مستدام

مستغلة استغالال مفرطا

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

وبالنسبة للنصف اآلخر من مصايد األسامك يف العامل، حيث 
مل يتم تقييم األرصدة عىل نحو علمي، توحي األدلة أن األرصدة 
السمكية يف حالة سيئة. وتشمل هذه املصايد معظم املناطق يف 
جنوب وجنوب رشق آسيا ورشق أفريقيا. 10 غري أن هناك بعض 
النجاحات امللحوظة مؤخرا يف خفض الصيد املفرط عن طريق 
معالجة الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم. وقد 

تحسن إعداد نظم رصد السفن وقوائم السفن املخالفة من تتبع 
عمليات الصيد، وهناك توقعات باتخاذ املزيد من اإلجراءات يف 
إطار االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء الذي دخل 

حيز النفاذ يف عام 2016. 11
وتتمتع األنهار والبحريات واألرايض الرطبة وغريها من املياه 
الداخلية بتنوع بيولوجي كبري، ويستفيد الناس من املوارد الحية 

املائية املستمدة من هذه النظم اإليكولوجية )مصايد األسامك 
يف املياه الداخلية( عن طريق توفري األغذية للمليارات من الناس 
وسبل عيشهم يف أنحاء العامل. وتتعرض النظم اإليكولوجية للمياه 

الداخلية لضغوط تآزرية متعددة، ولذلك تعترب إدارتها الفعالة 
جزء ال يتجزأ من حفظ التنوع البيولوجي للمياه العذبة. غري أن 
هناك معلومات قليلة متوافرة عىل املستوى العاملي عن الحالة 

الراهنة ملصايد األسامك يف املياه الداخلية وعن استدامتها. 12

وقد زاد حجم صيد األسامك املرخص مبوجب مجلس 
التوجيه البحري )MSC( – وهو أداة قامئة عىل السوق – إىل 

أكرث من الضعف منذ عام 2010. ويف عام 2019، تم تفريغ 16 
يف املائة من األسامك البحرية الربية املستهلكة يف أنحاء العامل، 

أي 11,9 مليون طن يف السنة، بواسطة أساطيل الصيد املرخصة 
من مجلس التوجيه البحري استنادا إىل االلتزامات املتحقق منها 
نحو مامرسات أكرث استدامة )الشكل 6-4(. غري أن هناك تفاوت 

إقليمي واسع النطاق، مع نسبة مصايد األسامك التي لديها 
تراخيص أعىل بكثري يف املناطق املعتدلة يف املحيطات عنها يف 

املناطق االستوائية. 13
ويتتبع مؤرش القامئة الحمراء )آثار مصايد األسامك( 

االتجاهات يف حالة الثدييات، والطيور والربمائيات التي تدفعها 
اآلثار السلبية ملصايد األسامك، مثل الصيد العريض، ومعدل 

الوفيات يف معدات الصيد واالضطرابات من أنشطة الصيد، أو 
اآلثار اإليجابية لتدابري إدارة مصايد األسامك عىل نحو مستدام. 
ويظهر هذا املؤرش يف املتوسط أن مخاطر انقراض مجموعات 
األنواع املتأثرة مبصايد األسامك تتزايد عرب الوقت. وقد أظهرت 

التحليالت ملحركات هذه التحويالت يف الحالة أن مصايد األسامك 
لها أثر سلبي صايف بصفة عامة، مع تجاوز أنواع الحالة املتدهورة 

الهدف 14-2 – إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو 
مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن 

طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحها من 
أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020

الهدف 14-4- تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير 
القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط 

إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب 
وقت ممكن، لتصل على األقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة 

مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020

الشكل 6-3- االتجاهات في الكتلة األحيائية النسبية، وجهد الصيد والكمية المصطادة في مصايد األسماك التي تخضع 
لتقييمات األرصدة الرسمية. 14
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اإلطار 6-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

بليز- أنشأت بليز، في عام 2016 برنامج إدارة الحصول، وهو نهج قائم على الحقوق، لخفض الصيد المفرط وتحسين  	
حالة التنوع البيولوجي البحري مع تحسين سبل عيش الصيادين، وذلك بتقييد استخدام مناطق الصيد إلى المستخدمين 

التقليديين. وبموجب البرنامج، أنشئت تسع مناطق إدارة، تغطي مساحة أكثر من 11000 كيلومتر مربع، أو 60 في المائة من 
المنطقة البحرية اإلقليمية لبليز. ويحتاج الصيادون إلى ترخيص للصيد في المنطقة وعليهم تسجيل معلومات في السجالت 
اليومية. وتستخدم هذه المعلومات، التي تشمل كمية ووزن أنواع األسماك المصطادة، ومعدات الصيد المستخدمة، ومدة 

رحالت الصيد، في إعالم القرارات بشأن إدارة مصايد األسماك. 15

كمبوديا– لدعم إدارة مصايد األسماك والمساهمة في الحد من الفقر، شجعت وزارة الزراعة والحراجة ومصايد األسماك  	
إنشاء مصايد أسماك مجتمعية مع تفويض الحقوق إلى الصيادين حتى يمكنهم إدارة مناطق مصايدهم على نحو مالئم. 

وبحلول عام 2017، تم إنشاء 475 مصايد أسماك داخلية مجتمعية و41 مصايد أسماك بحرية يشترك فيها أكثر من 
000 330 شخص، وتمثل النساء نسبة 35 في المائة منهم. 16

شيلي– ينظم ممارسات الصيد عدد من القوانين التي تتعلق بالمبدأ التحوطي. فعلى سبيل المثال، يحظر أحد القوانين  	
أنشطة شبكات الصيد التي تجر على قاع البحار التي تؤثر في النظم اإليكولوجية البحرية الهشة، بينما يحدد قانون آخر 

االعتبارات لتجنب االستغالل المفرط أو القضاء عليه والصيد المفرط، مع الحد من الصيد المرتجع والصيد العرضي، وإلدارة 
الموارد السمكية وفقا لنهج النظام اإليكولوجي. وفي عام 2017، أنشئ برنامج لالستهالك الرشيد والمستدام للموارد 

السمكية (Programa de Consumo Responsable y Pesca Sustentable (Sello Azul)) لترخيص وتمييز األشخاص 
والشركات التي تشجع على الصيد الرشيد واالستهالك الرشيد للموارد البحرية، واالعتراف بهم، فضال عن مكافحة الصيد غير 

القانوني. واعتبارا من عام 2019، يحوز 66 مطعما و7 مرافق بيع بهذا الترخيص. 17

إندونيسيا– وضع عدد من السياسات والقوانين لجعل مصايد األسماك أكثر استدامة، مع تركيز رئيسي على الحد من الصيد  	
غير القانوني غير المبلغ عنه وغير المنظم. وفي عام 2017، خضعت 163 حالة من الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه وغير 

المنظم إلى إجراءات قضائية مع غرق 330 سفينة صيد للصيد غير القانوني، ومعظمها من بلدان أخرى. وتتعاون فرقة عمل 
وطنية للقضاء على الصيد غير القانوني مع بلدان أخرى وكذلك مع اإلنتربول ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة في جمع المعلومات عن السفن األجنبية التي تدخل المياه اإلندونيسية. وقد خفضت هذه الجهود من الضغوط 
العامة على الصيد، بينما سمحت بزيادة الكمية المصطادة بواسطة الصيادين المحليين وأغلبهم من صغار الصيادين. 18

جنوب أفريقيا– في إطار نهج النظام اإليكولوجي، أدخلت تقييدات على قطاع شباك الجر القاعية، بما في ذلك استخدام  	
معدات الصيد، وحجم المصيد، وممارسات الصيد والقيود في مناطق إدارة الموارد السمكية المحددة والمناطق البحرية 

المحمية، من أجل خفض الضرر الملحق بقاع البحار وتقليل الصيد العرضي. كما كان تطبيق نهج النظام اإليكولوجي أساسيا 
في الحد من معدل وفيات الطيور البحرية من خالل المتطلبات لنشر خطوط توري )خطوط تخويف الطيور(، وإدارة تصريف 
المخلفات، ضمن جملة أمور. 19وفي عام 2008، نفقت 18000 طيرا من الطيور البحرية كل عام من اشتباكها في معدات 

الصيد. وبعد التعاون بين فرقة العمل المعنية بطيور القطرس التابعة لمنظمة حياة الطيور الدولية ومصايد األسماك 
التعاونية المرخصة من مجلس التوجيه البحري، انخفض الصيد العرضي للطيور البحرية من الصيد بشبكات الجر في جنوب 

أفريقيا بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2014، وانخفضت أعداد موت طيور القطرس بنسبة 99 في المائة. 20
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

األنواع التي تتحسن. 21فعىل سبيل املثال، تأثرت أسامك القرش 
الشعايب مبصايد األسامك، وهي تختفي اآلن بالكامل من الشعاب 
يف دول كثرية. غري أن تدابري مصايد األسامك مبا يف ذلك محميات 
أسامك القرش، واملناطق املغلقة، والحدود املفروضة عىل املصيد 

والحظر عىل استخدام الشبكات الخيشومية وخطوط الصيد 
الطويلة ترتبط بتوافر أعىل نسبيا ألسامك القرش الشعايب. 22

وفيام يتعلق بالنظم اإليكولوجية الهشة، أحرز بعض التقدم 
يف تعيني وحامية املناطق يف أعايل البحار كنظم إيكولوجية بحرية 
هشة )VME(.23 وعينت منظامت إدارة مصايد األسامك اإلقليمية 

مختلفة النظم اإليكولوجية البحرية الهشة يف مناطق إدارتها، 
ويتجسد نهج النظم اإليكولوجية الهشة اآلن بثبات يف إدارة 

مصايد األسامك يف أعامق البحار يف املناطق البحرية التي تتجاوز 
الوالية الوطنية.

وقد أحرز تقدم كبري مبوجب االتفاقية يف وصف املناطق 
البحرية املهمة إيكولوجيا وبيولوجيا )EBSA(. وتم وصف أكرث 

من 320 من هذه املناطق من خالل عملية شاملة ومشرتكة 
بني القطاعات تنطوي عىل 15 حلقة عمل إقليمية وتغطي أكرث 

من 75 يف املائة من املحيطات. 24 وتستخدم يف الغالب عملية 
تحديد وترسيم املناطق البحرية املهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

معلومات من نظم إدارة مصايد األسامك، مبا يف ذلك معلومات 
عن النظم اإليكولوجية البحرية الهشة. وبالرغم من أن املناطق 

البحرية املهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال تعترب أدوات لإلدارة 
وال تفرض أي أنواع محددة من تدابري اإلدارة بل بدال من ذلك 

تركز فقط عىل الخصائص اإليكولوجية والبيولوجية، ومعلومات 
من وصف املناطق البحرية املهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ميكن 
استخدامها لدعم اإلدارة املحسنة ملصايد األسامك والتنسيق فيام 

بني القطاعات.
وكام الحظنا يف إطار التحليل للهدف 11، أحرز تقدم كبري 

يف إعداد شبكة من املناطق البحرية املحمية خالل العقد. وتقوم 
الحكومات والسلطات بتقييم أدوات إدارة قامئة عىل أساس 
املنطقة يف مجال مصايد األسامك من أجل التحديد املمكن 

واإلبالغ عىل أنها “تدابري الحفظ الفعالة األخرى القامئة عىل أساس 
املنطقة” )OECM(. )انظر تحول مصايد األسامك واملحيطات يف 

الجزء الثالث(.

ويحتوي ثُلثا االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي عىل أهداف تتعلق بالهدف 6 من أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي. ومن بني األطراف التي قامت بتقييم التقدم املحرز 
نحو أهدافها الوطنية، أبلغ أكرث من ثلث األطراف أنها عىل املسار 

الصحيح لتحقيقها )35 يف املائة( أو تجاوزها )2 يف املائة(. وقد 
أحرز حوايل نصف األطراف )47 يف املائة( تقدما نحو أهدافها 

ولكن أبلغت عدة أطراف أنها مل تحرز تقدما )15 يف املائة( وأبلغ 
عدد قليل من األطراف )2 يف املائة( أنها تتحرك بعيدا عن الهدف. 
وتجدر مالحظة أن حوايل 13 يف املائة فقط من األهداف الوطنية 

مشابهة من حيث النطاق والطموح لتلك األهداف املنصوص 
عليها يف هدف أييش. وعالج البعض خططا إلحياء األنواع 

املستنفدة، مع تجنب اآلثار الضارة عىل النظم اإليكولوجية 
املعرضة للخطر أو الهشة، أو اإلبقاء عىل اآلثار من مصايد 

األسامك ضمن الحدود اإليكولوجية املأمونة. وأبلغ 7 يف املائة 
فقط من األطراف عن أهداف وطنية مشابهة لنطاق وطموح 

الهدف 6 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وأنهم عىل املسار 
الصحيح للوفاء بها )انظر الرسم البياين(.

الشكل 6-4- نمو حجم المصيد السمكي في العالم الذي تديرها 
مصايد األسماك المرخصة بواسطة مجلس التوجيه البحري. 25
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بحلول عام 2020، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان 
حفظ التنوع البيولوجي

موجز لتحقيق الهدف
هناك توسع كبير في الجهود المبذولة للنهوض بالزراعة والحراجة وتربية األحياء المائية على نحو مستدام على 
مدى السنوات األخيرة، بما في ذلك من خالل الُنهج الزراعية اإليكولوجية التي يقودها المزارعون. وقد استقر 

استخدام األسمدة ومبيدات اآلفات على المستوى العالمي، ولو أنه عند مستويات عالية. وعلى الرغم من مثل 
هذا التقدم، يواصل التنوع البيولوجي في التدهور في المناظر الطبيعية المستخدمة إلنتاج األغذية واألخشاب، 

وما زال إنتاج األغذية واإلنتاج الزراعي ضمن المحركات الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي. ولم يتحقق 
الهدف )ثقة مرتفعة(. 1

أبلغت األطراف عن اتخاذ إجراءات مختلفة لجعل الزراعة أكرث 
استدامة. وتتضمن هذه اإلجراءات النهوض باإلدارة املستدامة 

للرتبة، وإعادة تأهيل واستعادة املوائل املتدهورة، والنهوض 
بالبحوث املتعلقة بكفاءة املحاصيل وقدرتها عىل التحمل، ودعم 

الزراعة العضوية والحراجة الزراعية والنهوض بها، مع تشجيع 
التنوع الزراعي، واإلدارة املحسنة ملستجمعات املياه. والحظ بعض 
التقارير الوطنية إجراءات النهوض باملحاصيل واستخدام املحاصيل 

التي تتحمل تغري املناخ، وتقديم إعانات الستخدامها، وحوافز 
لدمج املامرسات الحديثة يف النظم الزراعية، والنهوض بأساليب 
الري املحسنة، والتشجيع عىل استخدام أقل لألسمدة، وتحسني 
الحفظ خارج املوقع الطبيعي وبنوك البذور )اإلطار 7-1(. كام 

وصفت التقارير من البلدان إىل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
عن حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعة االستخدام 

املتزايد للمامرسات املراعية للتنوع البيولوجي. 2
وتشري دراسة أجريت يف عام 2018 إىل أن 163 مليون مزرعة 

)29 يف املائة يف العامل أجمع( متارس بعض أشكال التوسع يف 
الزراعة عىل مساحة 453 مليون هكتار من األرايض الزراعية )9 
يف املائة يف العامل أجمع(. ويستند ذلك إىل اعتامد نوع واحد من 

األنواع السبعة من التوسع املستدام، واإلدارة املتكاملة لآلفات، 
وزراعة الحفظ، وتكامل املحاصيل والتنوع البيولوجي، واملراعي 

واألعالف، وزراعة األشجار يف املزارع، وإدارة الري، والنظم الصغرية 
أو املجزأة. )انظر تحول الزراعة املستدام(. 3

وقد قامت مؤخرا لجنة األمم املتحدة لألمن الغذايئ العاملي 
)CFS( بوضع توصيات خاصة بالسياسات عن الُنهج الزراعية 

اإليكولوجية وغريها من الُنهج االبتكارية. 4والكثري من التحوالت 
إىل نظم الزراعة ذات املدخالت الخارجية املنخفضة كان بقيادة 

تحركات من صغار املزارعني، مثال »امليزانية املطلقة للزراعة 
الطبيعية« التي بدأت عىل نطاق واسع يف الهند )اإلطار 1-7(. 

ومبادرة ساتوياما، التي جمعت املعارف واملامرسات املحلية حول 
العامل من أجل الحياة يف انسجام مع الطبيعة، مثال آخر من 

الُنهج لتعزيز املناظر الطبيعية واملناظر البحرية لإلنتاج االجتامعي 
اإليكولوجي. 5

وبينام تنتج نظم الزراعة العضوية عموما غالت أقل باملقارنة 
مع الزراعة التقليدية، فيمكنها أن تصبح أكرث ربحا وتكون مراعية 

للبيئة، وتحقق أغذية مساوية أو أكرث تغذية. وميكن أن تحقق 
الزراعة العضوية أيضا خدمات أكرب من النظم اإليكولوجية 

واملنافع االجتامعية. 6 ويف الفرتة 2010 إىل 2018، زادت مساحة 
األرايض التي تخضع للزراعة العضوية، وعدد املنتجني العضويني، 
إىل الضعف )1,4 مليون منتج و35 مليون هكتار يف عام 2010، 

و2,8 مليون منتج و72 مليون هكتار يف عام 2018(. 7
وبينام استقر معدل استخدام مبيدات اآلفات )حسب 

املساحة( واألسمدة القامئة عىل النرتوجني يف هذا العقد، فإن 
املعدالت يف العامل ويف معظم املناطق أعىل من العقد السابق 
بحوايل 14 يف املائة و12 يف املائة عىل التوايل )انظر الهدف 8 

من أهداف أييش(. 8 وزادت مساحة أرايض املحاصيل بحوايل 5 

الهدف 7

الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة 
المستدامة 
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يف املائة باملقارنة إىل العقد السابق، وهي تعزى اآلن إىل 12 يف 
املائة من املساحة الكلية لألرايض، ولو أن هذه الزيادة قد عوضها 
وأكرث االنخفاض يف مساحة املروج واملراعي الدامئة. وبشكل كامل، 

فإن الزراعة تحتل اآلن حوايل 37 يف املائة من املساحة اإلجاملية 
لألرايض. 9وزاد مجموع انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة 

بحوايل 7 يف املائة باملقارنة إىل العقد السابق. 10
وبصفة عامة، فإن الزراعة غري املستدامة القامئة عىل محصول 

واحد، مع استخدام مستويات عالية من املدخالت الخارجية، 
تستمر يف دفع فقدان التنوع البيولوجي. وباإلضافة إىل إزالة 

الغابات وفقدان املوائل من خالل توسع الزراعة، تتضمن اآلثار 
تدهور الرتبة والتآكل، وافتقار التنوع البيولوجي للرتبة، وفقدان 
التنوع الجيني، واستنفاد املغذيات واملياه، وتلوث الرتبة واملياه، 

وظهور آفات وأمراض جديدة. 12
وما زال التوسع يف الزراعة أحد األسباب الرئيسية لفقدان 

التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية يف أوروبا13 ومل تكن 
الجهود املبذولة ملعالجة ذلك مبوجب السياسة الزراعية املشرتكة 

كافية للحد من التدهور. 14فعىل سبيل املثال، فإن مؤرشات الطيور 
 )PECBMS( الربية من نظام الرصد املشرتك للطيور يف أوروبا

تبني أن أنواع الطيور املتخصصة يف موائل األرايض الزراعية قد 
انخفضت وفرتها يف املتوسط يف السنوات األخرية، بينام أعداد 

أنواع الطيور كانت مستقرة عموما، واألنواع املتخصصة يف الغابات 
أظهرت عالمات عىل االنتعاش )الشكل 7-1(. 15 وقد أصدر االتحاد 

األورويب مؤخرا اسرتاتيجيات جديدة للتنوع البيولوجي والنظام 
الغذايئ. 16

وخلص تقرير منظمة األغذية والزراعة بشأن حالة التنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل لعام 2019 إىل أن الكثري 

من مكونات التنوع البيولوجي الرئيسية يف األغذية والزراعة عىل 
مستويات الجينيات واألنواع والنظم اإليكولوجية كانت يف حالة 

تدهور )انظر أيضا الهدف 13 من أهداف أييش(. واستنادا إىل 
التقارير القطرية عن اتجاهات الكائنات الدقيقة، والالفقاريات، 

والفقاريات والنباتات عىل مدى 12 نظاما من نظم اإلنتاج يف 
الزراعة، والحراجة، وتربية األحياء املائية، أشار 33 يف املائة إىل 

اتجاهات متناقصة، و15 يف املائة إىل اتجاهات مستقرة و19 يف 
املائة إىل اتجاهات متزايدة، مع إشارة الجزء املتبقي إىل عدم 

وجود معلومات )الشكل 2-7(. 17

2

1 3

عنصر الهدف
الزراعة مستدامة. 1
تربية األحياء المائية مستدامة. 2
الحراجة مستدامة. 3

الشكل 7-1- المؤشرات األوروبية للطيور البرية 
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والواقع أن تدهور التنوع البيولوجي الزراعي قد يتضمن 
اإلنتاج الزراعي يف بعض الحاالت. فعىل سبيل املثال، أسهم 
التدهور يف توافر وتنوع أنواع امللقحات يف غالت أقل من 

املحاصيل املعتمدة عىل امللقحات )انظر أيضا الهدف 14 من 
أهداف أييش(. 18وتدهور األنواع التي تعد من األنواع الطبيعية 

املعادية لآلفات قد يؤدي إىل انخفاض أقل يف اإلنتاج وإىل زيادة 
التكاليف. 19

وفيام يتعلق باإلدارة املستدامة للغابات، فإن اإلجراءات 
التي أشري إليها يف التقارير الوطنية السادسة تتضمن الالمركزية 
يف إدارة الغابات، وتحسني أطر الحوكمة الخاصة بالغابات وبناء 

القدرات، والنهوض باالستعادة، والتشجيع عىل شهادات الغابات، 
وتحديث واستعراض تراخيص الغابات. وأشار بعض التقارير 

أيضا إىل اإلجراءات املتعلقة بالتعويضات والحوافز ملالك األرايض 
عىل عدم قطع الغابات، والنهوض باملامرسات الحرجية التي 

تساعد أيضا يف الحد من وطأة الفقر. وقدمت البلدان معلومات 

شاملة عن حالة الغابات كجزء من تقييم املوارد الحرجية الصادر 
عن منظمة األغذية والزراعة )انظر أيضا الهدف 5 من أهداف 

أييش(.20
وعىل املستوى العاملي، فإن حوايل 1,15 مليار هكتار من 

الغابات يتم إدارتها أساسا إلنتاج الخشب واملنتجات الحرجية غري 
الخشبية األخرى، وهي مساحة مستقرة نسبيا منذ عام 1990. 

وباإلضافة إىل ذلك، كمية منخفضة تبلغ حاليا حوايل 750 مليون 
هكتار، تخصص لالستخدام املتعدد. وقد زادت كثريا مساحة 

الغابات التي تخضع لخطط إدارة طويلة األجل وبلغت 2,05 
مليار هكتار يف عام 2020، مام يعادل 54 يف املائة من مساحة 

الغابات، وهي زيادة بنسبة 10 يف املائة تقريبا منذ عام 2010. 21
ومساحة الغابات املرخصة مبوجب نظامي مجلس رعاية 

الغابات )FSC( أو برنامج دعم شهادات الغابات )PEFC( قد 
زادت بشكل كبري خالل العقد األخري )بنسبة 28,5 يف املائة خالل 

الفرتة 2010-2019(. ويشري ذلك إىل نسبة متزايدة من إنتاج 

Alex Antoniadis / Unsplash
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الشكل 7-2- حالة التنوع البيولوجي المرتبطة بنظم اإلنتاج المختلفة، استنادا إلى 91 تقريرا قطريا أعدت لحالة التنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم )2019(. 22
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

الخشب التي يوجد لها تحقق من طرف ثالث مسؤول عن إدارة 
الغابات فيام يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي، فضال عن األبعاد 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية واألخالقية. 23
وبالرغم من هذا التقدم، فإن التنوع البيولوجي يف الغابات 

يستمر يف التدهور. 24
وتويل التقارير الوطنية السادسة عموما اهتامما أقل بكثري 

لرتبية األحياء املائية عن القضايا املرتبطة بالحراجة والزراعة. 
والحظ بعض البلدان اإلجراءات التي تهدف إىل تحسني إدارة 

تربية األحياء املائية من خالل االبتكارات التكنولوجية والتحديث. 
والحظت بلدان أخرى النهوض بنظم إصدار الشهادات واملعايري 

البيئية.
وتعترب تربية األحياء املائية أرسع قطاع ينمو من قطاعات 

اإلنتاج العاملي للغذاء. ووصل اإلنتاج من تربية األحياء املائية يف 
العامل إىل رقم قيايس قدره 114,5 مليون طن كوزن حي يف عام 

2018، بالرغم من أن معدالت النمو قد تباطأت بعد التوسع 
الرسيع يف العقد األول من القرن الحايل. 25

وتتضمن تربية األحياء املائية مجموعة متنوعة من وسائل 
اإلنتاج التقليدية وغري التقليدية. وتشمل إنتاج مجموعة متنوعة 

من النباتات املائية واألعشاب البحرية والطحالب والرخويات 
والقرشيات وشويكات الجلد الزعنفيات. وهذه تحدث يف 

بيئات األرايض الداخلية، والساحلية والبحرية، وتنتج طائفة من 
املنتجات. وتختلف تحديات االستدامة بشكل كبري، ضمن جملة 
أمور اعتامدا عىل ما إذا كانت األنواع املنتجة قد يتم تغذيتها أم 
ال وعىل درجة الدمج مع األنشطة الزراعية األخرى. فعىل سبيل 

املثال، ما زالت املامرسات التقليدية لرتبية األسامك يف حقول األرز 
مهمة يف بلدان مثل الصني )اإلطار 7-1( ويف حالة توسع. وبصفة 

عامة، يعترب الكثري من تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية، 
والتي متثل ما يقرب من ثلثي إجاميل اإلنتاج العاملي، مستداما.26

ومن ناحية أخرى، فإن التوسع يف تربية األحياء املائية 
يف الكثري من املناطق الساحلية قد تسبب يف خسارة وتدمري 

واسع النطاق يف األرايض الرطبة الساحلية )وخاصة املنغروف(، 
وتلوث الرتبة واملياه. 27ويعتمد الكثري من تربية األحياء البحرية 

إىل حد كبري عىل مصايد األسامك الطبيعية من أجل األعالف، 
مع معدالت تحويل متدنية نسبيا. غري أنه يف السنوات األخرية، 

فإن نسبة األعالف التي تأيت من مصايد األسامك الطبيعية قد 

تناقصت، ويأيت املزيد من ذلك من الصيد العريض. وهناك مامرسة 
إيجابية أخرى وهي االستخدام املتزايد ملرشحات الغذاء البحرية 
ثنائية الصاممني، التي يتم استزراعها يف بعض األحيان مع أنواع 
الزعنفيات، مام يساعد عىل خفض عبء التغذية وخفض تلوث 
املياه. 28 واملامرسات األخرى التي تعترب مستدامة، والتي تحظى 

باهتامم متزايد، هي زراعة األعشاب البحرية والطحالب الدقيقة 
كعلف لألسامك، ومكمالت غذائية للبرش، والستخدامات أخرى.29

وبينام حقق التوسع يف تربية األحياء املائية عموما تقدما 
عىل إنشاء األطر التنظيمية، فإن عددا متزايدا من البلدان أبلغ إىل 

منظمة األغذية والزراعة أن لديهم أطر قانونية، ارتفعت من 38 
إطارا يف عام 2011 إىل 91 إطارا يف عام 2018. والحظت منظمة 
األغذية والزراعة أهمية تربية األحياء املائية املستدامة ألغراض 
األمن الغذايئ والتغذية وأوصت بإعداد خطوط توجيهية لرتبية 

األحياء املائية املستدامة، التي تكّمل مدونة السلوك بشأن الصيد 
الرشيد.30

وتحتوي معظم االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي )81 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 7 من 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي قامت 
بتقييم التقدم املحرز نحو تحقيق أهدافها الوطنية املرتبطة 

بالهدف 7 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، أبلغ أكرث من 
ثلث األطراف أنها عىل املسار الصحيح لتحقيقها )36 يف املائة( أو 
تجاوزها )1 يف املائة(. وأبلغت نسبة 55 يف املائة من األطراف أنها 

أحرزت تقدما نحو أهدافها ولكن أبلغ عدد قليل من األطراف 
فقط )6 يف املائة( عن عدم إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف أو 
أنها تتحرك بعيدا عن الهدف )2 يف املائة(. غري أن 13 يف املائة 

من األطراف فقط لديهم أهدافا وطنية يف االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تتشابه من حيث النطاق 

ومستوى الطموح مع هدف أييش. وتتعلق أهداف كثرية باإلدارة 
املستدامة عامة وال تحدد الزراعة أو الحراجة تحديدا. ويعالج 
عدد قليل من األهداف الوطنية القضايا املرتبطة برتبية األحياء 

املائية. ولدى 8 يف املائة فقط من األطراف املبلغة أهدافا وطنية 
مشابهة لنطاق ومستوى طموح الهدف 7 من أهداف أييش 

للتنوع البيولوجي وهم عىل املسار الصحيح للوفاء بها )انظر 
الرسم البياين(.

الهدف 2-4- ضمان وجود نظم إنتاج 
غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات 

زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية 
والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على 

النظم اإليكولوجية، بحلول عام 2030 ....

الهدف 14-7- زيادة الفوائد االقتصادية ... 
من االستخدام المستدام للموارد البحرية، 
بما في ذلك من خالل اإلدارة المستدامة 
لمصائد األسماك، وتربية األحياء المائية، 

والسياحة، بحلول عام 2030

الهدف 15-2- تعزيز تنفيذ 
اإلدارة المستدامة لجميع 
أنواع الغابات، ...، بحلول 

عام 2020
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 7-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

الصين– ظلت التربية والزراعة المشتركة لألسماك واألرز قائمة ألكثر 1200 عاما في مقاطعة شجيانغ الواقعة في جنوب  	
الصين، وقد تم تعيينها “كنظام تراث زراعي عالمي مهم”.31 وبينما كان استقرار إنتاج األرز وغلته مماثال للزراعة األحادية 

لألرز، فإن الزراعة المشتركة تتطلب مبيدات آفات بنسبة 68 في المائة أقل وأسمدة كيميائية تقل عن 24 في المائة. 
وتعتبر الزراعة المشتركة لألسماك واألرز شكال مستداما من أشكال الزراعة ألنها يمكن أن تقدم منافع فصوى لندرة 
األراضي وموارد المياه عن طريق استخدام مدخالت كيميائية أقل نسبيا عن طريق إنتاج المواد األساسية والبروتين، 

فضال عن المغذيات الدقيقة، وعن طريق حفظ التنوع البيولوجي. ويرتبط استقرار النظام بالتفاعالت اإليجابية بين األرز 
واألسماك. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تعمل األسماك كعوامل مكافحة بيولوجية في األرز، وتخفض آفات الحشرات، 

واألمراض، واألعشاب، وخصوصا نطاطات نبات األرز، ولفحة غمد األرز، ومجموعة متنوعة من األعشاب. وعلى النقيض 
من ذلك، يقدم األرز منافع لألسماك، عن طريق تقديم الظلة وخفض درجة حرارة المياه خالل الموسم الحار. 32

كوبا– أنشأ برنامج مزارع األشجار المتكاملة 1342 مزرعة أشجار تغطي مساحة تزيد على 63000 هكتار. وساعد هذا  	
البرنامج على زيادة الغطاء الحرجي، وخصوصا في مستجمعات المياه ومناطق تجميع المياه، وزيادة إنتاجية التربة، 

وتحسين األمن الغذائي، وأنشأ فرص عمالة في المناطق الريفية. 33

غامبيا– أنشأ البلد 458 غابات تخضع لإلدارة المجتمعية، تغطي أكثر من 31000 هكتار. وأعطيت المجتمعات المحلية  	
سلطة أكبر إلدارة وملكية كال األراضي واألشجار. وقد سمح هذا اإلصالح باإلدارة الالمركزية للغابات وشجع على 

االستخدام المستدام للمنتجات والخدمات القائمة على الغابات. 34

غيانا– ساهمت تربية األحياء المائية التي ما زالت في مرحلتها المبكرة بأكثر من 3 ماليين دوالر في االقتصاد، ولها إمكانية  	
االستمرار في النمو. وتشمل التدابير لضمان النمو المستدام النهوض باستخدام أنواع األسماك المحلية في تربية األحياء 

المائية من أجل خفض مخاطر إدخال األنواع الغريبة الغازية، والنهوض باستخدام المنتجات الثانوية من تصنيع الطعام 
البحري كأعالف لتربية األحياء المائية، وتقديم التدريب على إدارة تربية األحياء المائية. 35

الهند– تعتبر الزراعة الطبيعية بميزانية صفرية )ZBNF( نهجا بدأته الحركة الشعبية وتتزايد حاليا على مدى عدد من الواليات  	
الهندية. وتشير “الزراعة الطبيعية” إلى نهج زراعي يشدد على أهمية اإلنتاج المشترك للمحاصيل والحيوانات حتى يمكن 

استخدام التأثيرات التآزرية لمختلف أجزاء النظام، مع االعتماد على معالجة المحصول في المزارع، والكائنات الدقيقة 
أو فطر الميكوريزا لبناء خصوبة التربة والحد من األمراض الفطرية. وتشير “الميزانية الصفرية” إلى المدخالت المالية، 

كوسيلة للتغلب على عدم قدرة كثير من المزارعين الفقراء من الحصول على بذور محسنة ومواد زراعية كيميائية مصنعة، 
وتجنب دورات الدين نتيجة لتكاليف اإلنتاج العالية، ومعدالت الفائدة المرتفعة واألسعار المتقلبة في السوق. ويعتبر 

هذا النهج اآلن من أكبر “التجارب” في الزراعة اإليكولوجية في العالم. وفي كرناتاكا، حيث نشأ في عام 2002، تتبع أكثر 
من 100000 أسرة مزارعين اآلن وسائل هذا النهج. وحتى أغسطس/آب 2019، تحول 523000 مزارعين في والية أندرا 

براديش المجاورة إلى هذا النهج في 3015 قرية على مدى 204000 هكتار. ويعادل ذلك 13 في المائة من مساحة الدولة 
التي تخضع للزراعة اإلنتاجية )على النحو المعّرف حسب المنطقة المخصصة ألكثر من محصول واحد(. ويتمثل الهدف 

طويل األجل لحكومة أندرا براديش في زيادة هذا النهج إلى جميع المزارعين البالغ عددهم ستة ماليين في الدولة بحلول 
عام 2024. ويتم توسيع البرنامج على المستوى الوطني.36 
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ض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى  بحلول عام 2020، يخفَّ
مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

موجز لتحقيق الهدف
يستمر التلوث، بما في ذلك من المغذيات الزائدة، ومبيدات اآلفات، والبالستيك والنفايات األخرى في كونه 

محركا رئيسيا لفقدان التنوع البيولوجي. وبالرغم من الجهود المتزايدة لتحسين استخدام األسمدة، تستمر 
مستويات المغذيات في كونها ضارة لوظيفة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي. ويتراكم التلوث من 

البالستيك في المحيطات، مع آثار خطيرة على النظم اإليكولوجية البحرية، وما زال له آثار غير معروفة بدرجة 
كبيرة في النظم اإليكولوجية األخرى. وكانت اإلجراءات المتخذة في كثير من البلدان لتقليل نفايات البالستيك 

غير كافية للحد من مصدر التلوث هذا. ولم يتحقق الهدف )ثقة متوسطة(.1

أبلغت األطراف يف تقاريرها الوطنية السادسة عن اتخاذها 
طائفة من اإلجراءات ملعالجة القضايا املتعلقة بالتلوث. وتشمل 
هذه اإلجراءات النهج التنظيمية، وإنشاء نظم للرصد واملعايري، 
والنهوض بتنمية وتحسني البنية التحتية من أجل تحسني إدارة 
النفايات. وفيام يتعلق باملغذيات، تتمثل السياسات املبلغ عنها 
عامة يف تنظيم استخدام األسمدة، ورصد الرصف الزراعي وعدم 

التجاوز يف استخدام النرتوجني )أشار حوايل 30 يف املائة من 
التقارير الوطنية إىل أنواع اإلجراءات هذه(. وفيام يتعلق بالتلوث 

من البالستيك، كانت اإلجراءات املبلغ عنها عامة فرض حظر أو 
تقييد عىل أنواع معينة من البالستيك )أشار حوايل 20 يف املائة 
من التقارير الوطنية إىل هذا النوع من اإلجراءات(، وحمالت 

التوعية وأحداث التنظيف املجتمعي. كام أشار بعض التقارير إىل 
الجهود املتزايدة املتعلقة بإعادة التدوير )اإلطار 1-8(.

وتعترب املستويات الزائدة من املغذيات، وخصوصا النرتوجني 
التفاعيل والفوسفور، واحدة من املحركات الرئيسية للتغري 

العاملي،2 وهي تؤثر عىل تكوين األنواع يف النظم اإليكولوجية 
الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والساحلية مع آثار 

متتالية عىل التنوع البيولوجي، ووظيفة النظم اإليكولوجية ورفاه 
اإلنسان. 3 وتعترب األسمدة الزراعية مصدرا رئيسيا من التلوث من 

النرتوجني ومن الفوسفور عىل حد سواء. وهناك جهود مبذولة 
عىل مستويات مختلفة لزيادة فاعلية استخدام األسمدة والحد 

من النفايات والتلوث.4 وبعد زيادات سابقة، يبدو أن معدل 
استخدام األسمدة النيرتوجينية والفوسفاتية لكل هكتار قد 

استقر يف معظم املناطق خالل هذا العقد )الشكل 8-1(. 5غري أن 
االنبعاثات الكلية من النرتوجني التفاعيل، التي ارتفعت برسعة 

ابتداء من عام 1950، تواصل ارتفاعها. 6
وظل متوسط كمية مبيدات اآلفات املستخدمة لكل هكتار 

ثابتا يف الفرتة 2010 إىل 2017، مع زيادته بدرجة كبرية خالل 
العقدين السابقني. وعىل الرغم من ذلك، ما زال أثر التلوث من 
مبيدات اآلفات عند مستوى يرض بالتنوع البيولوجي. 7 ويتفاوت 

مستوى مبيدات اآلفات عىل نحو كبري عرب األقاليم، مع تجاوز 
الكمية لكل هكتار يف آسيا واألمريكتني االستخدام يف أفريقيا بأكرث 

من عرشة أضعاف )الشكل 2-8(. 8
ويرتاكم التلوث من البالستيك عىل مدى النظم اإليكولوجية 

الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية، مع دخول 
البالستيك الدقيق سالسل الغذاء ودورانه يف الغالف الجوي.9 
وتشري التقديرات األخرية إىل أن أكرث من 10 ماليني طن من 
نفايات البالستيك تدخل حاليا املحيطات كل سنة. 10وتشري 

التقديرات أيضا إىل نقل كمية ترتاوح بني 1,15-2,41 مليون طن 
بواسطة األنهار. 11وأشارت إحدى الدراسات إىل أن هناك أكرث من 

5,25 تريليون جزيئيات بالستيكية، تزن أكرث من 260000 طن 
يف محيطات العامل،12 تعرض للخطر األسامك والطيور البحرية 
واألصناف األخرى. 13 ووفقا لبحث أجري يف عام 2018، تزيد 
املخلفات البالستيكية املرتاكمة بدرجة كبرية من احتامل تأثر 

الشعاب املرجانية باألمراض، مع تهديد صحة النظم اإليكولوجية 
وسبل عيش البرش )انظر أيضا الهدف 10(. وميكن أن تطلق 

الهدف 8

الحد من التلوث
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املخلفات البالستيكية موادا سامة، وتيرس نقل مسببات األمراض 
امليكروبية عىل األرض إىل الشعاب، وتضعف مقاومتها للضغوط 

عن طريق حرمانها من الضوء واألكسجني. وقد تزايد القلق العام 
تجاه التلوث من البالستيك بحدة يف كثري من البلدان، وأدى هذا 

إىل ارتفاع يف طائفة واسعة النطاق من السياسات والحمالت 
من أجل الحد من البالستيك املستخدم ملرة واحدة أو منعه يف 

منتجات مثل األكياس، وقصبة الرشب واألكواب. ووجد استعراض 
أخري أن التدابري للحد من األكياس البالستيكية املستخدمة ملرة 

واحدة، مبا يف ذلك فرض الحظر والرضائب، ترتاوح فعاليتها بني 
خفض بنسبة 33 يف املائة إىل 96 يف املائة من استخدام األكياس.14 

وأشارت التقديرات يف دراسة أخرى إىل التنفيذ الكامل لجميع 
التعهدات حتى اليوم للحد من دخول النفايات البالستيكية إىل 

البيئة بنسبة 7 يف املائة فقط. 15
ومعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 

)“ghost gear”( هي شكل مميت بصفة عامة من النفايات 
البحرية وتؤثر عىل كثري من األنواع املهددة باالنقراض. وقد 

1 2 عنصر الهدف
التلوث ال يضر. 1
المغذيات الزائدة ال تضر. 2

الشكل 8-1- متوسط استخدام النتروجين حسب مساحة أراضي المحاصيل وعلى المستويين اإلقليمي والعالمي16
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

تأثر ما نسبته 46 يف املائة من األنواع املذكورة يف القامئة 
الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض لالتحاد الدويل لحفظ 

الطبيعة مبثل هذه املعدات، مبا يف ذلك التشابك معها وابتالعها. 
ولها أثار أيضا عىل البيئات البحرية الحساسة، مثل الشعاب 

املرجانية.18واعتمدت منظمة األغذية والزراعة خطوط توجيهية 
طوعية ملعالجة هذه املشكلة يف عام 2019. 19

وتعترب النفايات اإللكرتونية مصدرا متزايدا من مصادر 
التلوث يدفعها معدالت االستهالك العالية للمعدات الكهربائية 
واإللكرتونية، ودورات العمر االفرتايض القصري، وخيارات قليلة 

لتصليحها. ويف عام 2019، أولد العامل 53,6 ميغا طن من النفايات 
اإللكرتونية، بنسبة 20 يف املائة أكرب من تلك النسبة يف عام 

2014. وتحتوي النفايات اإللكرتونية عىل إضافات سامة عديدة 
أو مواد خطرة. ومن املعروف أن حوايل 17 يف املائة فقط من 

هذه النفايات يتم إعادة تدويرها وتنخفض إعادة التدوير عن 
الزيادات يف النفايات.20

وتواصل آثار البالستيك دفع األنواع نحو االنقراض، وفقا 
ملؤرش القامئة الحمراء )آثار التلوث(. 21 واستمر االتجاه يف هذا 

املؤرش يف االنخفاض منذ عام 2010 حتى عام 2016، مام يشري إىل 
أن مستويات التلوث ما زالت ترض بالتنوع البيولوجي عن طريق 

زيادة مخاطر االنقراض داخل هذه املجموعات.
ويشجع عدد من االتفاقيات الدولية عىل اتخاذ إجراءات 

للحد من مصادر معينة للتلوث، مبا يف ذلك اتفاقيات بازل، 
وروتردام واستكهومل التي تستهدف النفايات الخطرة، ومبيدات 

اآلفات وامللوثات العضوية الثابتة، عىل التوايل. 22ويف أغسطس/
آب 2017، دخلت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حيز النفاذ. 

ويعترب الزئبق والكثري من تركيباته ساما وميكن أن يكون له طائفة 
من اآلثار عىل األنواع وعىل النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان. 

ويتضن هذا االتفاق الجديد أحكاما لحظر مناجم الزئبق الجديدة 
والخفض التدريجي للمناجم القامئة. 23

ويحتوي ما نسبته 70 يف املائة من االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق بالهدف 8 

من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي قامت 
بتقييم التقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، أبلغ أكرث من ُخمس 

األطراف أنها عىل املسار الصحيح لتحقيقها )21 يف املائة( أو 
تجاوزها )1 يف املائة(. وباإلضافة إىل ذلك، أحرز أكرث نصف )62 يف 

املائة( األطراف تقدما نحو أهدافها ولكن أبلغت بعض األطراف 
أنها مل تحرز تقدما )14 يف املائة( وأبلغ عدد قليل من األطراف 
)3 يف املائة( أنها تتحرك بعيدا عن الهدف. غري أن حوايل ُخمس 
)19 يف املائة( األهداف الوطنية فقط مشابهة من حيث النطاق 
ومستوى الطموح لهدف أييش. وبينام تعالج األهداف الوطنية 

الحد من التلوث، كانت أقلية منها تعالج الحد من املغذيات 
الزائدة تحديدا. ولدى 3 يف املائة فقط من األطراف املبلغة أهدافا 
وطنية مشابهة لنطاق وطموح الهدف 8 من أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي وأبلغوا أنهم عىل املسار الصحيح للوفاء بها )انظر 
الرسم البياين(.

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

الهدف 14-1- منع التلوث البحري بجميع أنواعه 
والحد منه بدرجة كبيرة، وال سيما من األنشطة 

البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث 
المغذيات، بحلول عام 2025

 

Julia Joppien / Unsplash
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 8-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

الصين– نفذت الصين برنامجا إلشراك صغار المزارعين في تطبيق ممارسات اإلدارة المعززة. وشارك في البرنامج أكثر من  	
20 مليون مزارع في 452 مقاطعة. وقد شجع الفنيون الزراعيون والوكالء الميدانيون المزارعين على تنفيذ ممارسات الغلة 

المرتفعة، والكفاءة العالية للزراعة والزراعة المنخفضة التلوث. ونتيجة للمشروع، انخفض استخدام األسمدة النيتروجينية 
بنسبة 14,7 – 18,1 في المائة، وأدى ذلك إلى توفير في استخدام 1,2 مليون طن من األسمدة النيتروجينية. وفي نفس 
الوقت، زاد متوسط الغلة بنسبة 10,8 – 11,5 في المائة وكانت هناك مكاسب صافية في المنتجات بمقدار 33 مليون 

طن. 24

مصر– من أجل التصدي الفعال للتلوث من جميع المصادر، وضعت مصر عدة خطط قطاعية، وأجرت أنشطة موجهة  	
محددة. وتم إنشاء النظم الوطنية لرصد تلوث المياه والهواء. ويتم إنشاء األراضي الرطبة للمساعدة في إدارة مياه الصرف 

والحد من تلوث التربة. 25

بنما– في العقود األخيرة كان هناك تراكم للنفايات، وخصوصا النفايات البالستيكية في منطقة غوناياال. وقد اضطلع  	
شعب غونا بمهمة إيجاد تدابير سهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة للتعامل معها. والتزمت الهيئة اإلدارية السياسية العليا 

في غونا، وهي المجلس العام لغونا، باتخاذ إجراءات عديدة بشأن هذه القضية. وأهم مشروع هو “النفايات المطلقة: 
مسارات إعادة التدوير في غونا ياال”، الذي يهدف إلى إنشاء مركز لجمع وبيع المواد القابلة للتدوير وموقع لمقلب 

النفايات من أجل التخلص من النفايات غير القابلة إلعادة التدوير.26

تحالف الكومنولث للمحيطات النظيفة– في عام 2018، أعلنت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا  	
وفانواتو إنشاء تحالف الكومنولث للمحيطات النظيفة الذي يدعو أن تقوم 54 بلدا في الكومنولث بالتعهد باتخاذ إجراءات 

للحد من النفايات البالستيكية. وكجزء من هذا التحالف، التزمت المملكة المتحدة بتقديم 66,4 مليون جنيه لتشجيع 
البحث واالبتكار، بما في ذلك 25 مليون جنيه لصندوق بحوث البالستيك البحري وتحدي االبتكار، الذي سيدعم الباحثين 
في معالجة البالستيك البحري من منظور علمي وفني واجتماعي. كما أطلقت المملكة المتحدة وكندا الشراكة العالمية 
للعمل ضد البالستيك )GPAP( للمساعدة في تحقيق أهداف التحالف وجمع األعمال التجارية والحكومات والمنظمات 
معا من أجل إعداد خطط عمل قطرية لمعالجة مشكلة البالستيك. وتلقت هذه الشراكة أيضا الدعم والتمويل المطابق 

من شركة كوكا كوال ومؤسسة بيبسيكو وشركة داو للمواد الكيميائية.27
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بحلول عام 2020، تعّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 
وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع 

إدخالها وانتشارها.

موجز لتحقيق الهدف
ُأحرز تقدم جيد خالل العقد الماضي في تعريف األنواع الغريبة الغازية وتحديد ترتيبها حسب األولوية من حيث 
المخاطر التي تمثلها، فضال عن إمكانية إدارتها. واستفادت األنواع المحلية من البرامج الناجحة للقضاء على 

األنواع الغريبة الغازية، وخاصة الثدييات الغازية في الجزر. غير أن هذه النجاحات ال تمثل سوى نسبة صغيرة من 
جميع حاالت تواجد األنواع الغازية. وال يوجد دليل على تباطؤ عدد اإلدخاالت الجديدة لألنواع الغريبة. وتم تحقيق 

الهدف جزئيا )ثقة متوسطة(.1

أبلغت األطراف من خالل التقارير الوطنية السادسة أنها 
اتخذت إجراءات مختلفة تجاه الهدف 9 من أهداف أييش 

للتنوع البيولوجي. وتشمل هذه اإلجراءات وضع وتنفيذ 
ترشيعات أو لوائح لرصد األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها 

والقضاء عليها، مبا يف ذلك القواعد واللوائح املتعلقة مبتطلبات 
االسترياد والتصدير، وتدابري مراقبة مياه الصابورة وإدارتها، ووضع 

مبادئ توجيهية وطنية إلدارة ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، 
وإنشاء نقاط تفتيش للصحة النباتية والصحة الحيوانية عند 
نقاط الدخول الوطنية. كام تتناول األطراف بشكل عام وضع 
وتنفيذ االسرتاتيجيات املتعلقة باألمن البيولوجي )مبا يف ذلك 

مراقبة الحدود والتفتيش والحجر الصحي ونظم اإلنذار املبكر 
ونظم االستجابة الرسيعة(، وزيادة الوعي )مبا يف ذلك إنشاء 

بوابات ومواقع إلكرتونية للمعلومات، وبرامج تدريبية وأحداث 
مجتمعية(، فضال عن اسرتاتيجيات التعاون بني األقاليم. غري أن 
بعض البلدان تشري أيضا إىل أنها تواجه تحديات يف اتخاذ هذه 

األنواع من اإلجراءات بسبب محدودية املوارد واملعرفة والقدرة 
والوعي ونقص األطر القانونية الالزمة.

وقد أصبحت املعلومات والبيانات املتعلقة بتواجد األنواع 
الغريبة الغازية وتوزيعها متاحة بشكل متزايد وميكن الوصول 

إليها، وتتعاون منظامت عديدة للمساعدة يف ربط مصادر 
البيانات التي كانت غري املتصلة سابقا. ويشمل ذلك دور العلامء 

املواطنني الذين ميكن اآلن إتاحة مالحظاتهم عىل أرض الواقع 

يف الوقت الفعيل للباحثني وصناع القرار.2 وقد مّكنت هذه 
املعلومات من إحراز تقدم يف تحديد ترتيب أولويات األنواع 

الغريبة الغازية من حيث املخاطر التي متثلها، فضال عن إمكانية 
إدارتها.3

وكان توافر البيانات الشاملة عن التهديدات التي تشكلها 
األنواع الغازية ذا قيمة خاصة يف املساعدة عىل تحديد ترتيب 
أولويات برامج القضاء عىل األنواع يف الجزر.4 ونجح أكرث من 

800 عملية للقضاء عىل الثدييات الغازية يف الجزر، وتحققت 
فوائد إيجابية ملا يقدر بنحو 236 نوعا بريا محليا يف 181 جزيرة 
)الشكل 9-1(. وقد حدث ما يقرب من 200 من عمليات القضاء 
هذه منذ عام 2010. وأفادت عمليات القضاء هذه أكرث من مائة 
نوع من الطيور والثدييات والزواحف املهددة بشدة باالنقراض، 

 )Urocyon littoralis( مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ثعلب الجزيرة
Copsychus sechellarum(.5( وطائر العقعق يف جزيرة سيشيل

كام حدد تحليل أجري مؤخرا 107 جزر ذات أولوية 
حيث ميكن أن يبدأ القضاء عىل الثدييات الغازية بشكل 

عميل يف املستقبل القريب، مام يحسن آفاق بقاء 80 نوعا من 
الفقاريات املهددة بشدة باالنقراض، مام أن يساهم بشكل 

كبري يف مكافحة حاالت االنقراض العاملية. وتشمل األمثلة 
عىل األنواع التي ميكن أن تستفيد من ذلك طائر جلم املاء 

)Puffinus auricularis( يف جزيرة سوكورو باملكسيك وطائر 

الهدف 9

منع األنواع الغريبة الغازية 
والسيطرة عليها
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ماساغويرا )Aphrastura masafuerae( يف جزيرة أليخاندرو 
سلكريك يف جزر خوان فرانانديز يف تشييل.7

وهناك عدد أقل بكثري من األمثلة عىل الجهود الناجحة 
للقضاء عىل األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكولوجية 

القارية.8 وأحد االستثناءات عىل ذلك هي البطة الحمراء يف أمريكا 
الشاملية )Oxyura jamaicensis( التي انخفضت أعدادها يف 
أوروبا بأكرث من 90 يف املائة بني عامي 2000 و2013 من خالل 

برامج القضاء عليها يف العديد من البلدان، مام قلل التهديد الذي 
 ،)Oxyura leucocephala( تتعرض له البطة بيضاء الرأس املحلية
وهي من األنواع املهددة باالنقراض، من خالل التهجني.9 وبحلول 

عام 2020، مل يكن هناك أي دليل عىل تكاثر البطة الحمراء يف 
اململكة املتحدة يف أي مكان ألول مرة منذ أكرث من 50 عاما.10
ومن املرجح أن يكون الحيلولة دون اإلدخاالت يف البداية 
أكرث فعالية من حيث التكلفة من محاولة القضاء عىل األنواع 

الغريبة مبجرد أن تنشأ وتبدأ يف التأثري عىل األنواع املحلية. ويف 
تقاريرها الوطنية السادسة، أفادت حوايل ربع األطراف بأنها تتخذ 

إجراءات لتحديد مسارات اإلدخال وترتيب أولوياتها. ومسارات 
اإلدخال التي أشري إليها بشكل كبري يف التقارير الوطنية هي 

الشحن والبستنة والتجارة وتربية األحياء املائية والنقل والحراجة 
والتحرض.

ودخلت االتفاقية الدولية ملراقبة وترصيف مياه صابورة 
السفن ورواسبها، التي وضعت يف إطار املنظمة البحرية الدولية، 

حيز التنفيذ يف عام 2017. وستساعد هذه االتفاقية، من خالل 
مطالبة حركة الشحن البحري الدويل بالوفاء مبعايري معينة يف 
إدارة مياه الصابورة والرواسب، يف إدارة مسار مهم إلدخاالت 
األنواع الغازية.11 ومبوجب االتفاقية الدولية لحامية النباتات، 

اعتُمدت املعايري الدولية املحدثة لتدابري الصحة النباتية12 بينام 
تم الرتحيب باإلرشادات الطوعية التكميلية املتعلقة بالتجارة يف 

الكائنات الحية مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي.13
ويبني السجل العاملي لألنواع املدخلة والغازية التابع لالتحاد 
الدويل لحامية الطبيعة أن العدد الرتاكمي لألنواع الغريبة الغازية 

زاد بنحو 100 نوع من عام 2000 إىل عام 2010 و30 نوعا آخر 
منذ ذلك الحني )الشكل 9-2(. غري أنه من املحتمل أن يكون 
املعدل األبطأ عىل ما يبدو منذ عام 2010 نتيجة للتأخريات 

الزمنية بني الوقت الذي يتم فيه إدخال نوع ما واإلبالغ عنه عىل 
أنه قام بتكوين تجمعات يف بلد أو جزيرة ما. ومل تخلص دراسة 

شاملة أجريت يف عام 2017 إىل وجود أي دليل عىل تباطؤ معدل 
الغزو، عىل األقل بالنسبة لعمليات اإلدخال غري املقصودة املرتبطة 
بالسفر والتجارة.14 ويبدو أن الجهود املبذولة ملكافحة غزو األنواع 

مل تكن فعالة مبا فيه الكفاية ملواكبة العوملة املتزايدة، وال سيام 

2 3

1 4

عنصر الهدف
تعّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية. 1
تعّرف المسارات، ويحدد ترتيبها حسب األولوية. 2
تخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها. 3
تدار المسارات لمنع إدخالها وانتشارها. 4

الشكل 9-1- العدد التراكمي لمشاريع القضاء على الثدييات الغازية الناجحة حسب السنة منذ عام 2000 في جزر بأكملها.6

200
2

200
1

200
0

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

0

100

200

300

400

500

600

700

حة
اج

الن
اء 

ض
لق

ت ا
ليا

عم
د 

عد

الهدف



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي76

الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

أثر التوسع الهائل للتجارة )زادت الواردات والصادرات بثالثة 
أضعاف تقريبا منذ عام 15،2000 عىل سبيل املثال(، مام أتاح فرصا 

إضافية لنقل األنواع إىل بيئات غريبة.
وتشري املؤرشات الحالية أيضا إىل اقرتاب عدد أكرب من األنواع 

من االنقراض عموما بسبب زيادة الضغط من األنواع الغريبة 
الغازية، مقارنة باألنواع املحلية التي تتمتع بفرصة أفضل للبقاء 
بفضل القضاء عىل األنواع الغازية البيولوجية أو السيطرة عليها. 

ويظهر هذا يف االتجاه السالب ملؤرش القامئة الحمراء )آثار األنواع 
الغريبة الغازية(، مام يشري إىل أن الطيور والثدييات والربمائيات 
التي تم تقييمها تتجه بشكل متزايد نحو االنقراض بسبب ضغط 

األنواع الغريبة الغازية.16
وتحتوي غالبية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 

للتنوع البيولوجي )84 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 
9 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي 

قامت بتقييم التقدم، أفاد أكرث من ربع األطراف بأنها عىل املسار 

الصحيح للوصول إىل الهدف )24 يف املائة( أو تجاوزه )2 يف املائة( 
بينام أحرز أكرث من النصف )55 يف املائة( تقدما ولكن ليس 

مبعدل يسمح بتحقيقها. وأفاد أقل من ُخمس األطراف )18 يف 
املائة( بأنها ال تحرز أي تقدم نحو أهدافها أو تبتعد عن تحقيقها 

)1 يف املائة(. ولدى ربع األهداف الوطنية )26 يف املائة( نطاق 
ومستوى طموح مامثلني ملا هو محدد يف هدف أييش أو تتجاوزه 
)1 يف املائة(. وهدف أييش هذا هو من بني األهداف ذات أعىل 
مواءمة بني األهداف الوطنية وهدف أييش. غري أن العديد من 

األهداف واسعة النطاق وتشري بشكل عام إىل مراقبة األنواع 
الغريبة الغازية. ويتناول عدد قليل نسبيا من األهداف الوطنية 

تحديد وترتيب أولويات املسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية. 
ولدى 10 يف املائة فقط من األطراف املبلغة أهداف وطنية 

ذات نطاق وطموح مامثلني للهدف 9 من أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح لتحقيقها )انظر الرسم 

البياين باألعمدة(.

الهدف 15-8 اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى 
النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد 

كبير، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 
2020

لشكل 9-2- اتجاه العدد التراكمي لألنواع الغريبة الغازية في جميع أنحاء العالم. 

200
2

200
1

200
0

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

1900

1940

1980

2020

2060

ويستند االتجاه إلى السنوات التي تم فيها تسجيل األنواع الغريبة الغازية ألول مرة على أنها أنشأت مجموعة خارج نطاقها المحلي، على النحو المسجل في قاعدة بيانات السجل 
العالمي لألنواع الغازية والمدخلة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.17
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 9-1- أمثلة على التجارب والتقدم على المستوى الوطني

أنتيغوا وبربودا- تم إدخال الماعز والجرذان السوداء إلى جزيرة ريدوندا في ثالثينات القرن الماضي. وكان لهذه األنواع الغازية  	
آثار سلبية كبيرة على النظام اإليكولوجي، وعلى العديد من أنواع الطيور والزواحف التي ُأدرجت، نتيجة لذلك، في القائمة 

على أنها مهددة باالنقراض. وتصدى برنامج االستعادة في ريدوندا لهذه المشكلة عن طريق إزالة الماعز والجرذان من 
الجزيرة. ونتيجة لذلك، تمكنت األشجار واألعشاب من النمو، مما أدى إلى استقرار تربة الجزيرة وتقليل الجريان السطحي 
الذي كان يضر في السابق بالنظم اإليكولوجية المرجانية المحيطة. وتضاعف عدد السحالي في ريدوندا ثالث مرات بعد 

القضاء على الماعز والجرذان. وهناك جهود جارية إلعالن ريدوندا منطقة محمية.18

بلجيكا- يهدف مشروع تتبع األنواع الغريبة الغازية )TrIAS( إلى بناء نظام لتتبع تطور األنواع الغريبة، وتحديد األنواع  	
الناشئة، وتقييم مخاطرها الحالية والمستقبلية والمساعدة في إرشاد السياسات بطريقة دينامية وفي الوقت المناسب. 

ويستخدم مشروع TrIAS البنى التحتية للعلوم المفتوحة والبيانات المفتوحة ومعايير التنوع البيولوجي الدولية لضمان 
 TrIAS قابلية التشغيل البيني وقابلية إعادة االستخدام واستدامة بيانات األنواع الغريبة الغازية. ونظرا ألن مشروع

هو مشروع للعلوم المفتوحة، يتم تقاسم جميع البرمجيات والبيانات والوثائق المرتبطة به بحرية بحيث يمكن إعادة 
استخدامها بمجرد انتهاء المشروع.19

جمهورية الكونغو- للنباتات المائية الغازية، مثل النبات الخزامي وخس الماء والسالفينيا العمالقة مجموعة من اآلثار  	
السلبية على نظم المياه من خالل منافسة األنواع المستوطنة أو إزاحتها للحصول على المكان والضوء والمغذيات. 

ويمكنها أيضا أن تقلل مستويات األكسجين وأن تؤثر على تدفق المياه. ومن أجل السيطرة على هذه النباتات المائية 
الغازية، يتم استخدام ثالثة أنواع من السوس كعوامل للمكافحة البيولوجية. ونتيجة لهذه الجهود تمت استعادة بعض 

المجاري المائية في منطقتي كويلو وليكواال.20

نيوزيلندا- وضعت في عام 2016 رؤية لبناء نيوزيلندا خالية من الحيوانات المفترسة بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه  	
الرؤية، وضع هدف للقضاء على األبوسومات والجرذان والقاقم من البلد بأكمله. وللمساعدة في تحقيق رؤية عام 2050 

هذه، يتم تشجيع المشاركة النشطة للمجموعات المجتمعية والعلماء ومختلف المستويات والقطاعات الحكومية. وعالوة 
على ذلك، خصصت الحكومة 81.28 مليون دوالر نيوزيلندي في عام 2018، على مدار فترة أربع سنوات، لقمع األنواع 
المدخلة التي تتغذى على التنوع البيولوجي لألنواع المحلية والمستوطنة في النظم اإليكولوجية ذات األولوية، وحماية 

وزيادة التنوع البيولوجي في الجزر النائية، ووضع طرائق أكثر فعالية وكفاءة لمكافحة الحيوانات المفترسة.21

	  )SPREP( منطقة المحيط الهادئ- قامت عدة بلدان في المنطقة، بدعم من أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ
ومرفق البيئة العالمية وبالتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بوضع استراتيجية على نطاق بلدان المحيط 

الهادئ لمكافحة األنواع الغريبة الغازية. وتتضمن هذه االستراتيجية موارد لدعم التعّلم واإلبالغ والتعليم، باإلضافة إلى 
إدارة األنواع الغريبة الغازية عبر الجزر.22
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الهدف 10

ض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،  بحلول عام 2015، ُتخفَّ
والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحّمض المحيطات، من أجل 

المحافظة على سالمتها ووظائفها.

موجز لتحقيق الهدف
ال تزال التهديدات المتعددة تؤثر على الشعاب المرجانية وغيرها من النظم اإليكولوجية الضعيفة المتأثرة 

بتغير المناخ وتحمض المحيطات. ويؤدي الصيد المفرط والتلوث بالمغذيات والتنمية الساحلية إلى تفاقم 
آثار ابيضاض المرجان. وأظهرت الشعاب المرجانية أسرع زيادة في مخاطر االنقراض لجميع المجموعات التي 
تم تقييمها. وانخفض الغطاء المرجاني الصلب انخفاضا كبيرا في بعض المناطق، وحدث تحول نحو األنواع 

المرجانية األقل قدرة على دعم موائل الشعاب المتنوعة. وتعرضت نظم إيكولوجية أخرى، وال سيما في الجبال 
والمناطق القطبية، آلثار كبيرة بسبب تغير المناخ، وأدت ضغوط أخرى إلى تفاقمها. ولم يتحقق الهدف بحلول 

التاريخ المحدد وهو 2015، ولم يتحقق بحلول عام 2020 )ثقة مرتفعة(.1

من بني اإلجراءات التي أبلغت عنها األطراف لتحقيق األهداف 
الوطنية املتعلقة بالهدف 10 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، 

اعتامد أدوات السياسات الوطنية التي تركز عىل سالمة نظم 
الشعاب املرجانية واالستخدام املستدام للخدمات التي تقدمها، 

وإجراءات للحد من التلوث، مبا يف ذلك من املواد البالستيكية 
واملغذيات الزائدة، وتعزيز استعادة النظم اإليكولوجية الضعيفة 

والحفاظ عليها يف السياسات والخطط الوطنية، ودعم البحوث 
وبناء القدرات )اإلطار 10-1(. وتشمل التحديات التي تم اإلبالغ 

عنها عموما لتحقيق هذا الهدف نقص القدرات والتمويل وكذلك 
التحدي املتمثل يف توسيع نطاق املشاريع التجريبية إىل املستوى 

الوطني.
وال تزال هناك ضغوط متعددة تهدد الشعاب املرجانية، 

إضافة إىل تسارع اآلثار الناتجة عن تغري املناخ وتحمض 
املحيطات، والتي تتفاعل مع التهديدات األخرى. وأدى ارتفاع 

درجات حرارة البحر إىل زيادة كتلة الشعاب املرجانية التي 
تعرضت لالبيضاض، الذي يتفاقم بسبب تحمض املحيطات.2 
وخلص تحليل حديث البيضاض الشعاب املرجانية عىل مدى 

العقدين املاضيني، استند إىل معلومات من 351 3 موقعا يف 81 
بلدا، إىل أن احتامل ابيضاض املرجان يتزايد مبرور الوقت )الشكل 

3.)1-10

ويواجه أكرث من ستني يف املائة من الشعاب املرجانية يف 
العامل تهديدات مبارشة فورية، حيث يعترب الصيد املفرط والصيد 

املدمر من أكرث الدوافع املبارشة انتشارا. وتشتمل التهديدات 
املبارشة الرئيسية األخرى عىل التلوث من املصادر البحرية والربية، 
والتدمري املادي بسبب التنمية الساحلية، وآثار الجريان السطحي 

من األرايض الزراعية مبا يف ذلك الرتسب وتراكم املغذيات. وتم 
تحديد النفايات البالستيكية مؤخرا عىل أنها سبب آخر إلجهاد 

الشعاب املرجانية )انظر الهدف 8 من أهداف أييش(. وأظهرت 
الشعاب املرجانية أكرث االنخفاضات حدة يف حالة جميع 

املجموعات التصنيفية التي تم تقييمها يف مؤرش القامئة الحمراء 
)انظر الهدف 12 من أهداف أييش(.

ويُظهر تحليل أويل أجري يف عام 2020 التجاهات البيانات 
طويلة األجل بشأن ما يقرب من 700 موقع من مواقع الشعاب 

املرجانية حول العامل انخفاضا يف مستوى الغطاء املرجاين الصلب، 
عىل الرغم من أن االنخفاض أقل من املتوقع بناء عىل الدراسات 

السابقة املتعلقة بالغطاء املرجاين وسالمة الشعاب. ومن املحتمل 
أن يكون ذلك بسبب عدد من العوامل مبا يف ذلك العدد الصغري 

من مجموعات البيانات املتاحة قبل تسعينات القرن املايض، 
وارتفاع مستوى االختالف اإلقليمي وامليل إىل اختيار مواقع 

الشعاب املرجانية السليمة نسبيا لبدء برامج الرصد.9

النظم اإليكولوجية المعرضة لتغير 
المناخ
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1 2 عنصر الهدف
خفضت الضغوط الواقعة على الشعاب المرجانية. 1
خفضت الضغوط الواقعة على النظم اإليكولوجية الضعيفة. 2

اإلطار 10-1- أمثلة على التجارب والتقدم على المستوى الوطني

كمبوديا- تعتبر التنمية الساحلية والتلوث البحري والترسب والصيد المفرط والصيد المدمر هي الضغوط الرئيسية التي  	
 Koh Rong Marine National تؤثر على الشعاب المرجانية في كمبوديا. وللمساعدة في التصدي لها، ُأنشئت حديقة
Park في عام 2016 بعد خمس سنوات من البحوث االجتماعية والفيزيائية البيولوجية األساسية والمشاورات المكثفة 

والعمل التعاوني مع الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية ومشغلي السياحة ومصايد 
األسماك المجتمعية.4

جيبوتي– بدأ البلد مشروعا لتقييم أثر تغير المناخ على الموائل الساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية، ولدعم قدرة  	
المناطق البحرية والساحلية على الصمود، بما في ذلك الحفاظ على جودة المياه. وتشمل اإلجراءات المحددة إنشاء نظام 

لإلدارة المشتركة للمناطق الساحلية ووضع خطط تشاركية الستعادة الموائل الساحلية المتأثرة بتغير المناخ. وتشمل 
هذه اإلجراءات إشراك المجتمعات وتحقيق فائدة لها من خالل التوظيف المرتبط باالستعادة، بما في ذلك من خالل 

المجموعات النسائية.5

غابون– تعتبر النظم اإليكولوجية األكثر عرضة آلثار تغير المناخ في البلد هي النظم اإليكولوجية الساحلية. واعتمدت  	
غابون خطة وطنية لتكيف المناطق الساحلية، تنطوي على وصف وتحليل خصائص البيئة الساحلية، وسكانها، واألنشطة 
البشرية والعمليات المختلفة التي ُتنظم هذه المناطق. كما أنها توفر األساس لوضع استراتيجية طويلة األجل الستخدام 

األراضي والتخطيط الحضري.6

غانا- من خالل مشروع المناظر الطبيعية الساحلية المستدامة، تم تشجيع المزارعين على زراعة األشجار واالنخراط في  	
ممارسات الحراجة الزراعية من أجل الحد من آثار تغير المناخ. ومن خالل هذا المشروع، تم توفير أنواع األشجار للمجتمعات 

الساحلية لزراعتها كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وساعد المشروع على استعادة النظم 
اإليكولوجية ألشجار المنغروف وكذلك الحد من إزالة الغابات.7

ملديف– يتألف البلد من سلسلة من الجزر المرجانية التي شيدتها الشعاب المرجانية. وتعد هذه الجزر المرجانية موطنا  	
ألنواع متعددة من النظم اإليكولوجية التي تدعم التنوع البيولوجي الغني. ونظرا ألهمية الشعاب المرجانية للبلد، فقد تم 

اتخاذ عدد من اإلجراءات لتقليل الضغوط الواقعة عليها. ويشمل ذلك إنشاء 61 منطقة بحرية محمية، وتحديد المناطق 
الحساسة للغاية لتيسير التخطيط، ووضع إطار لرصد الشعاب المرجانية لجمع وإدارة بيانات الشعاب المرجانية، ووضع 

خطط إلدارة النفايات لمراقبة اإلغراق غير المنظم، والقضاء على ممارسات الصيد المدمرة وحماية األنواع المهددة 
باالنقراض. وعالوة على ذلك، تسترشد األنشطة السياحية بمفهوم »جزيرة واحدة، منتجع واحد«، من أجل المساعدة في 

حماية وحفظ المناطق التي ُيضطلع فيها باألنشطة السياحية.8

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

وكانت أعىل مستويات انخفاض الغطاء املرجاين يف منطقة 
الكاريبي، يف حني أظهرت الشعاب يف غرب املحيط الهندي 

انخفاضا متوسطا. وكان الغطاء املرجاين الكيل يف أكرب املناطق 
مستقرا نسبيا. غري أن هذه االتجاهات تخفي تحوالت كبرية يف 

تكوين مجتمعات الشعاب املرجانية يف العديد من املواقع، بعيدا 
عن األنواع رسيعة النمو التي تخلق موائال معقدة لألنواع التي 
تعيش يف الشعاب، ونحو الشعاب املرجانية بطيئة النمو واألكرث 

مقاومة لدرجات الحرارة املرتفعة، ولكنها توفر مكانة أصغر 
لألنواع األخرى. وكانت هناك زيادة ملحوظة يف غطاء الطحالب 

للعديد من نظم الشعاب، خاصة يف غرب املحيط الهندي.10
وتم إدراج منطقتني من مناطق الشعاب املرجانية حاليا يف 
القامئة الحمراء للنظم اإليكولوجية الصادرة عن االتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة والتي تقيس مخاطر انهيار النظام اإليكولوجي: 
تُصنف الشعاب املرجانية يف منطقة الكاريبي عىل أنها معرضة 
بشدة لالنقراض، بينام تعترب الشعاب املرجانية يف غرب املحيط 

الهندي ضعيفة.11
وأظهر حفظ الشعاب املرجانية من خالل املناطق البحرية 
املحمية وغريها من التدابري القامئة عىل املنطقة نتائج مختلطة، 

بسبب العوامل املعقدة التي تؤثر عىل فعالية الحامية، وألن 
معظم نظم الحامية مل تُصمم حتى اآلن للتصدي للتهديدات 

املناخية.
وأثر تغري املناخ عىل األنواع الربية وأنواع املياه العذبة 
والنظم اإليكولوجية يف املناطق الجبلية املرتفعة واملناطق 

القطبية، من خالل ظهور األرايض التي كانت مغطاة بالجليد يف 
املايض، والتغريات يف الغطاء الثلجي، وذوبان الرتبة الصقيعية. 

وقد أدت هذه التغيريات إىل حدوث تحوالت يف األنشطة 
املوسمية لألنواع، وغرّيت وفرة وتوزيع أنواع النباتات والحيوانات 

ذات األهمية البيئية والثقافية واالقتصادية. وعىل املستوى املحيل، 
أدى تغري املناخ إىل زيادة عدد األنواع يف بعض املوائل مثل الجبال 

املرتفعة، حيث تهاجر األنواع التي تعيش يف مناطق منخفضة 
إىل مناطق أعىل ارتفاعا. ومع ذلك، تراجعت وفرة األنواع التي 

تكيفت مع الربد أو الثلوج، مام زاد من خطر انقراضها، وال سيام 
يف قمم الجبال. وتشمل اآلثار السلبية األخرى املرتبطة باملناخ 

عىل التنوع البيولوجي تقلص موائل الثدييات البحرية والطيور 
البحرية املرتبطة بالجليد واملتصلة بتغريات الجليد يف املنطقة 

البحرية القطبية، وزيادة حرائق الغابات والذوبان الرسيع للرتبة 

الهدف 14-2 إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام 
وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق 
تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادتها إلى ما كانت 

عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020

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

المستويات

الشكل 10-1- النسبة المئوية ومدى احتمال ابيضاض المرجان بمرور الوقت.

وبالنسبة لكل لوحة مربعات، يمثل الخط األفقي األسود وسيط نسبة االبيضاض، وتتوافق حدود المربعات مع النطاق الُربيعي )25 في المائة و75 في المائة(. والخط المائل يمثل 
احتمال االبيضاض، كما هو موضح على المحور األيمن.12
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

الصقيعية. وتؤثر اآلثار املتتالية للتغريات يف التفاعالت بني األنواع، 
واملرتبطة بتغري املناخ، عىل هيكل وعمل النظم اإليكولوجية، مام 

يهدد بدوره األمن الغذايئ واملكونات األخرى لرفاهية اإلنسان.13
ويحتوي أكرث من نصف )56 يف املائة( االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق بالهدف 10 
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. وأفاد أقل من ثلث األطراف 

)26 يف املائة( بأنها تسري عىل املسار الصحيح لتحقيق أهدافها 
الوطنية أو تجاوزها )3 يف املائة(. وأحرز أكرث من نصف )56 يف 

املائة( األطراف تقدما نحو أهدافها ولكن ليس مبعدل يسمح 
بتحقيقها. وأفاد بعض األطراف )13 يف املائة( بأنها مل تحرز أي 

تقدم نحو تحقيق الهدف وأن عدد قليل منها )2 يف املائة( يبتعد 

عن تحقيقه. غري أن حوايل ربع األهداف الوطنية فقط )26 يف 
املائة( لها نطاق ومستوى طموح مامثلني لهدف أييش أو تتجاوزه 
)1 يف املائة(. وهدف أييش هذا هو من بني األهداف التي لديها 

أقل عدد من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي التي تحتوي عىل أهداف مقارنة. واألهداف الوطنية 
املوضوعة، يف معظمها، عامة، ويشري عدد قليل منها رصاحة إىل 

الشعاب املرجانية أو النظم اإليكولوجية املحددة األخرى املعرضة 
لتغري املناخ. وليس لدى إال 5 يف املائة من األطراف املبلغة أهداف 

وطنية ذات نطاق وطموح مامثلني للهدف 10 من أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح لتحقيقها )انظر 

الرسم البياين باألعمدة(. 

Hiroko Yoshii / Unsplash
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الهدف 11

بحلول عام 2020، يتم حفظ 17 في المائة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه 
الداخلية و10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية 

الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة 
وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيا للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى 
القائمة على المنطقة، وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 

األوسع نطاقا.

موجز لتحقيق الهدف
من المرجح أن تصل نسبة أراضي ومحيطات الكوكب المخصصة كمناطق محمية إلى األهداف التي وضعت 
لها لعام 2020 وقد يتم تجاوزها عندما تؤخذ في الحسبان تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق 

وااللتزامات الوطنية المستقبلية. غير أن التقدم كان أكثر تواضعا في ضمان أن تقوم المناطق المحمية 
بصون أهم مناطق التنوع البيولوجي، وأن تكون ممثلة إيكولوجيا، ومتصلة ببعضها البعض وكذلك بالمناظر 

الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع وأن تدار بشكل عادل وفعال. وتم تحقيق الهدف جزئيا 
)ثقة مرتفعة(.1

تشتمل اإلجراءات الوطنية التي يتم اإلبالغ عنها بشكل شائع 
لتحقيق هذا الهدف عىل إنشاء أو توسيع املناطق املحمية، 

وإقامة مناطق عازلة، وتحويل املحميات الخاصة إىل مناطق 
محمية رسمية، وتوفري الدعم ملناطق الحفظ املجتمعية، والنص 

عىل االعرتاف الرسمي باملناطق املحمية األصلية واملجتمعية 
)اإلطار 11-1(. وتشمل التحديات التي تم اإلبالغ عنها بشأن 

تحقيق هذا الهدف نظم حيازة األرايض املعقدة، وعدم اليقني 
بشأن حيازة األرايض، والتحيز نحو إنشاء مناطق محمية يف 

املناطق النائية بدال من جعلها ممثلة إيكولوجيا وتغطي مناطق 
ذات أهمية للتنوع البيولوجي، والرتكيز بشكل أكرب عىل املناطق 
الربية مقارنة باملناطق البحرية، واالعرتاف املحدود بنهج النظم 

اإليكولوجية يف إدارة املناطق املحمية، وفعالية اإلدارة املحدودة، 
واالفتقار إىل نظم تقييم فعالية اإلدارة، والتنسيق املحدود بني 

الوكاالت الوطنية، واالفتقار إىل خطط إدارة وتنمية املناطق 
املحمية، والنظم املحدودة للرصد واملراقبة، ونقص التمويل 

واملوارد البرشية.
وال تزال شبكة املناطق املحمية يف العامل آخذة يف التوسع 

وميكن أن تتجاوز األهداف العددية لتغطية البيئات الربية 

والبحرية بحلول عام 2020. وبحلول أغسطس/آب 2020، أظهرت 
قاعدة البيانات العاملية للمناطق املحمية أن حوايل 15 يف املائة 

من البيئات الربية وبيئات املياه العذبة يف العامل تقع داخل 
مناطق محمية، حيث تتم تغطية حوايل 7.5 يف املائة من املناطق 

البحرية )مبا يف ذلك 17.2 يف املائة من املناطق البحرية الواقعة 
داخل الوالية الوطنية، و1.2 يف املائة من املناطق البحرية الواقعة 

خارج الوالية الوطنية(.2 وتبلغ االلتزامات املحددة التي قطعتها 
البلدان بشأن املناطق املحمية الجديدة أو املوسعة أكرث من 4.1 
مليون كيلومرت مربع من اليابسة وأكرث من 12.5 مليون كيلومرت 
مربع من املحيطات. ويف حالة الوفاء بهذه االلتزامات، ستتجاوز 

التغطية 10 يف املائة من املحيطات العاملية و17 يف املائة من 
اليابسة واملياه الداخلية بحلول نهاية عام 2020 )الشكل 1-11(.3

وكان أكرب قدر من منو الشبكة العاملية للمناطق املحمية 
خالل الفرتة األخرية يف أجزاء من البيئة البحرية، ووصل إجاميل 
نطاق املناطق البحرية املحمية يف عام 2020 إىل أكرث مام كان 

عليه يف عام 2000 بعرش مرات تقريبا. وقد نتجت هذه الزيادة 
بشكل خاص عن إنشاء بعض املناطق البحرية املحمية الكبرية 

للغاية يف املحيط الهادئ، مثل منتزه ماراي موانا البحري يف جزر 

المناطق المحمية
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كوك يف عام 2017 )1.97 مليون كيلومرت مربع( والتوسع يف عام 
 Papahānaumokuākea 2016 للنصب التذكاري القومي البحري

يف جزر هاواي )1.5 مليون كيلومرت مربع(.4
ويتعلق مكون هذا الهدف الذي يتناول تدابري الحفظ 

الفعالة األخرى القامئة عىل املناطق مبناطق جغرافية مل يجر 
تعريفها رسميا عىل أنها مناطق محمية، ولكن يتم تنظيمها أو 

إدارتها بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة لحفظ التنوع 
البيولوجي.5 وبعد أن تؤخذ هذه املناطق يف االعتبار بشكل 

كامل، فإن عنارص الهدف املتعلقة بنسبة املناطق الربية والبحرية 
املغطاة ستكون أعىل بكثري.6

وقد أُحرز تقدم متواضع نحو جعل املناطق املحمية أكرث 
متثيال إيكولوجيا، وشمولها ملناطق ذات أهمية للتنوع البيولوجي. 

وبالنسبة إىل 42.4 يف املائة من 823 منطقة إيكولوجية برية يف 
العامل، تغطي املناطق املحمية بداخلها 17 يف املائة عىل األقل 

من مساحتها ولنسبة أخرى قدرها 15.3 يف املائة، تغطي املناطق 
املحمية 10 يف املائة من مساحتها عىل األقل، وفيام يتعلق بنسبة 
46.1 يف املائة من 232 منطقة إيكولوجية بحرية، تغطي املناطق 
املحمية 10 يف املائة من مساحتها عىل األقل ولنسبة أخرى قدرها 

9.1 يف املائة، تغطي املناطق املحمية 5 يف املائة من مساحتها 
عىل األقل.7 وبشكل عام، تقع 18 يف املائة من مساحة الغابات يف 

العامل ضمن مناطق محمية قانونا. غري أن هذه املناطق ليست 
ممثلة حتى اآلن لتنوع النظم اإليكولوجية للغابات بشكل كامل. 

ويف حني أن أكرث من 30 يف املائة من الغابات االستوائية املطرية 
والغابات الجافة دون االستوائية والغابات املحيطية املعتدلة 

تقع داخل مناطق محمية، فإن الغابات دون االستوائية الرطبة 
والسهوب املعتدلة والغابات الصنوبرية الشاملية مغطاة بأقل من 

10 يف املائة.8 وال تزال تغطية املناطق املحمية لتوزيعات األنواع 
محدودة أيضا حيث يتمتع أقل من نصف )43 يف املائة( األنواع 
التي تم تقييمها حتى اآلن والبالغة 380 25 نوعا بتغطية كافية 

لتوزيعاتها حسب املناطق املحمية.9
وبالنسبة إىل أكرث من 000 15 من مناطق التنوع البيولوجي 

الرئيسية )»املواقع التي تسهم بشكل كبري يف ثبات التنوع 
البيولوجي عىل مستوى العامل«(، ارتفع وسيط   النسبة املئوية 

العاملية للمساحة التي تغطيها املناطق املحمية من 29 يف املائة 
يف عام 2000 إىل 43 يف املائة يف عام 2019. وشهدت تغطية 

مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية يف املناطق املحمية من النظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والربية والجبلية اتجاها 

مامثال )الشكل 11-2(. وبالتايل، فإن نسبة كبرية من أهم املناطق 
للتنوع البيولوجي ال تزال بدون حامية رسمية.10

وتشري التقديرات إىل أن حوايل 27 يف املائة فقط من 
الربمائيات والطيور والثدييات الربية لها توزيعها العام ممثال 

بشكل كاف يف املناطق املحمية. وعالوة عىل ذلك، إذا أُخذ يف 
االعتبار حاجة األنواع إىل التكيف مع تغري املناخ والتغريات البيئية 

األخرى، فإن املناطق املحمية الحالية كافية لتغطية األماكن 
املناخية لحوايل 10 يف املائة فقط من هذه األصناف.11

وأجرت نسبة 9.4 يف املائة فقط من البلدان تقييام لنصف 
أو أكرث من مناطقها املحمية بشأن فعالية اإلدارة.12 وتجمع 
قاعدة البيانات العاملية بشأن فعالية إدارة املناطق املحمية 

)GD-PAME( تقييامت ألكرث من 000 21 منطقة محمية. ويف 
حني أن هذه النسبة متثل أقل من واحدة من اثنتي عرشة منطقة 

محمية، فإنها تغطي حوايل 5 يف املائة من سطح اليابسة يف 
العامل )ثلث إجاميل املنطقة األرضية املحمية(، وحوايل 1 يف املائة 

من املناطق الساحلية والبحرية )ُسبع إجاميل املنطقة البحرية 
املحمية(.13 وخلص تحليل آخر أُجري يف عام 2019 لتقارير اإلدارة 
من أكرث من 000 2 منطقة محمية، متثل 23 يف املائة من املنطقة 

التي تغطيها جميع املناطق املحمية الربية، إىل أن أقل من ربع 
املناطق لديها موارد كافية من حيث املوظفني وامليزانية.14

وخلص تحليل تجميعي شمل 165 منطقة محمية من 171 
دراسة منشورة إىل أنه عندما يشارك السكان املحليون بشكل 

رصيح كأصحاب مصلحة يف اإلدارة املشرتكة للمناطق املحمية، 
تتحسن نتائج الحفظ والنتائج االجتامعية واالقتصادية.15 غري 

أنه ال توجد مؤرشات عاملية شاملة متاحة لتقييم نسبة املناطق 
املحمية التي تدار بشكل منصف.

ويعد الحفاظ عىل الروابط أو إنشائها من أجل الطبيعة بني 
املناطق املحمية، وعرب املناظر الطبيعية األرضية واملناظر الطبيعية 

البحرية، وعرب أحواض املياه العذبة - املشار إليها باسم الرتابط 
اإليكولوجي - مكونا أساسيا للحفظ الفعال.16 وعىل الرغم من 

عدم توفر أهداف محددة أو مؤرشات شاملة للرتابط حتى اآلن، 
فقد أشار تقييم حديث إىل أن ما يزيد بقليل من نصف املناطق 

الربية الخاضعة للحامية )7.7 يف املائة من إجاميل املناطق الربية( 

عنصر الهدف
تم حفظ 17 في المائة من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية. 1
تم حفظ 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية. 2
تم حفظ المناطق ذات األهمية الخاصة. 3
المناطق المحمية مدارة بفاعلية وبصورة منصفة. 4
المناطق المحمية ممثلة إيكولوجيا. 5
1المناطق المحمية مترابطة بشكل جيد ومدمجة. 6 6

2 5
3 4

الهدف



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي84

الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

كانت مرتابطة بشكل مناسب يف عام 2018، بزيادة من 6.5 يف 
املائة من »املنطقة املحمية املرتابطة« يف عام 2010. وهي زيادة 

أكرب نسبيا من النمو يف تغطية املناطق الربية املحمية ككل، 
مام يشري إىل تحسن يف تصميم نظم املناطق املحمية؛ غري أنه 

ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من العمل لتحقيق ترابط كاف يف 
جميع أنحاء العامل.17 ويبني مؤرش آخر يقيس الرتابط بني املناطق 

املحمية، ويشمل أيضا مساهمة الغطاء النبايت األويل يف املناظر 
الطبيعية األرضية األوسع نطاقا، تحسنا طفيفا للغاية بني عامي 

2005 و18.2019
وتحتوي الغالبية العظمى من االسرتاتيجيات وخطط العمل 

الوطنية للتنوع البيولوجي )90 يف املائة( عىل أهداف تتعلق 
بالهدف 11 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني 

األطراف التي قيّمت التقدم نحو تحقيق أهدافها الوطنية، يسري 
أكرث من النصف عىل املسار الصحيح لتحقيقها )43 يف املائة( أو 

تجاوزها )9 يف املائة(. وحققت معظم األطراف املتبقية )41 يف 
املائة( تقدما نحو أهدافها ولكن ليس مبعدل يسمح بتحقيقها. 

وأفاد عدد قليل من األطراف )6 يف املائة( بأنها مل تحرز أي 
تقدم نحو الهدف أو بأنها تبتعد عن تحقيقه )1 يف املائة(. ومع 

ذلك، فإن معظم األهداف الوطنية )85 يف املائة( ال تصل إىل 
نطاق وطموح الهدف 11. وينصب أكرب تركيز لألهداف الوطنية 

عىل توسيع حجم أرايض املناطق املحمية الربية، ويوىل اهتامم 
أقل قليال بإنشاء مناطق محمية بحرية. ويتناول عدد أقل من 

األهداف الوطنية مكونات مثل التمثيل وفعالية اإلدارة وحامية 
املناطق املهمة والرتابط. ولدى 12 يف املائة فقط من األطراف 
املبلغة أهداف وطنية ذات نطاق وطموح مامثلني للهدف 11 
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح 

لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.

الهدف 11-4 تعزيز 
الجهود الرامية إلى 

حماية وصون التراث 
الثقافي والطبيعي 

العالمي 

الهدف 14-5 حفظ 10 في المائة على 
األقل من المناطق الساحلية والبحرية، 
بما يتسق مع القانون الوطني والدولي 

واستنادا إلى أفضل المعلومات 
العلمية المتاحة، بحلول عام 2020

الهدف 15-1 ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية 
البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، 

وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي 
الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا 

لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

الشكل 11-1- التغطية العالمية للمناطق المحمية وااللتزامات المستقبلية.19 تشير الخطوط المنقطة إلى مستوى تغطية 
المناطق المحمية لكل فئة إذا تم الوفاء بااللتزامات.  
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 11-1- أمثلة على التجارب والتقدم على المستوى الوطني

بليز- ُينشئ قانون نظام المناطق المحمية الوطنية، المعتمد في عام 2015، تشريعا موحدا إلدارة جميع المناطق  	
المحمية. ويضمن المجلس االستشاري الوطني للمناطق المحمية اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية. ويسمح القانون 

أيضا بإعالن المناطق على أنها مناظر طبيعية أرضية/مناظر طبيعية بحرية محمية لفترة زمنية محددة، مما يسمح للنظم 
اإليكولوجية الطبيعية بالتجدد في حالة عدم وجود ضغوط من األنشطة البشرية، وإنشاء ممرات بيولوجية للحفاظ على 

الترابط البيولوجي. وهناك أيضا أحكام لإلعالن عن المناطق المحمية الخاصة.21

كندا- وضع عدد من التدابير الخاصة بالمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق.  	
وتشمل هذه إنشاء، بالتعاون مع شعب Inuvialuit، منطقة محمية باسم منطقة Anguniaqvia niqyuam البحرية 

في األقاليم الشمالية الغربية في عام 2016، ومنطقة محمية باسم Western/Emerald Banks قبالة مقاطعة 
نوفا سكوشيا في عام 2017. وفي عام 2017 أيضا، تم اإلعالن عن الحماية المؤقتة لمنطقة الحفظ البحرية الوطنية 

Tallurutiup Imanga، في منطقة النكستر ساوند، بمقاطعة نونافوت بالتعاون مع رابطة Qikiqtani Inuit. وعالوة على 
ذلك، تم اإلعالن عن منطقة الحياة البرية الوطنية البحرية لجزر سكوت على ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية في عام 

2018. وتغطي هذه المناطق مجتمعة أكثر من 000 130 كيلومتر مربع.22

الصين- ابتداء من عام 2011، تحدد مبادرة الخط األحمر للحفاظ على البيئة المناطق والنظم اإليكولوجية الهامة وتحميها.  	
ويتم تحديد هذه المناطق استنادا إلى تنوعها البيولوجي وأهميتها لخدمات النظم اإليكولوجية الحيوية )مثل التلقيح 

وحفظ التربة( وقدرتها على الصمود أمام الكوارث الطبيعية. وبعد تحديدها، يتم رسم حدود صارمة لحماية هذه المناطق 
من التصنيع والتوسع الحضري. وتم تخصيص أكثر من 000 28 كيلومتر مربع من األراضي حول دلتا نهر اليانغتسي 

للحماية، بينما تغطي منطقة الخط األحمر من إقليم ريم االقتصادي ما يقرب من 37 في المائة من المناطق البحرية و31 
في المائة من منطقتها الساحلية وأراضيها الداخلية. ويجري بالفعل نشر مبادرة الخط األحمر في 15 مقاطعة بينما توجد 

خطط إلضافة المزيد من المقاطعات.23

كوستاريكا- تم إنشاء منطقة Cabo Blanco Marine Management Area في عام 2017 لحماية مواقع تعشيش  	
السالحف البحرية والشعاب المرجانية المحمية ومناطق تكاثر العديد من أنواع األسماك المهمة تجاريا وموقعا لتجميع 

الحيتان والدالفين. وُأنشئت المنطقة التي تزيد مساحتها عن 000 8 هكتار بعد ست سنوات من المشاورات مع المجتمع 
المحلي والقطاعات اإلنتاجية والسياحية. وستساعد منطقة اإلدارة على الحد من الضغوط الواقعة على النظم اإليكولوجية 

البحرية والساحلية من التلوث واالستغالل المفرط وصيد األسماك والصيد بشباك الجر.24

السنغال– يمثل مجتمع مانغاغوالك الريفي، في منطقة كازامانس بالسنغال، منطقة نائية نسبيا يقطنها شعب دجوال  	
بشكل حصري تقريبا. واستجابة لتدهور البيئة الساحلية، قرر صيادو هذا المجتمع المحلي إنشاء رابطة وإنشاء منطقة 

محمية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )ICCA( بدعم من اتحاد للمنطقة وبرنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة 
العالمية. وتغطي هذه المنطقة المنشأة ما يقرب من 000 10 هكتار من األراضي والمياه.25
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الهدف 12

بحلول عام 2020، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة 
حفظها، ال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا.

موجز لتحقيق الهدف
تواصل األنواع االنتقال، في المتوسط ، أقرب إلى االنقراض. غير أنه بدون إجراءات الحفظ التي اتخذت على 

مدى العقد الماضي، لكان من الممكن أن يكون عدد حاالت انقراض الطيور والثدييات أعلى بمرتين إلى أربع 
مرات على األقل. ومن بين المجموعات التصنيفية التي تم تقييمها جيدا، فإن ما يقرب من ربع األنواع )23.7 

في المائة( مهددة باالنقراض ما لم يتم الحد من محركات فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير، وهناك ما يقدر 
بمليون نوع مهدد باالنقراض عبر جميع المجموعات. وانخفضت أعداد أنواع الالفقاريات، بأكثر من الثلثين، في 

المتوسط، منذ عام 1970، وبمقدار الثلث منذ عام 2010. ولم يتحقق الهدف )ثقة مرتفعة(.1

أبلغت معظم األطراف أنها اتخذت إجراءات لتوثيق ورصد حالة 
األنواع املهددة باالنقراض، وأنها تبذل جهودا ملواصلة توسيع 
نظم الرصد. كام تشري بعض األطراف إىل أنها تتخذ إجراءات 

لتحقيق هذا الهدف من خالل وضع وتنفيذ برامج تعايف خاصة 
بكل نوع، عادة فيام يتعلق باألنواع األساسية أو ذات األهمية 

الثقافية. وتشري أطراف أخرى إىل الجهود املتعلقة باستعادة النظم 
اإليكولوجية، والحفظ املجتمعي، وبرامج الرتبية )اإلطار 1-12(. 
كام تشري بعض األطراف إىل مشاركتها يف اتفاقية االتجار الدويل 

 .)CITES( بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض
ومن بني التحديات التي الحظتها األطراف لتحقيق هذا الهدف 

نقص التمويل واملوارد والقدرات املحدودة ونقص االهتامم 
باألنواع املائية.

وعىل الرغم من صعوبة تحديدها كميا، نجحت إجراءات 
الحفظ يف الحد من خطر انقراض العديد من األنواع، وتشري 

التقديرات إىل أنها حالت دون انقراض ما بني 28 و48 نوعا من 
الطيور والثدييات منذ عام 1993 )عندما دخلت اتفاقية التنوع 

البيولوجي حيز التنفيذ(، مبا يف ذلك ما بني 11 و25 نوعا منذ 
عام 2010. وبالنظر إىل تأكيد أن 15 نوعا من الطيور والثدييات 

قد انقرضت أو يشتبه بشدة يف انقراضها منذ عام 1993، كان 
من املمكن أن تكون معدالت االنقراض بني 2.9 و4.2 مرة أعىل 
عىل مدى العقود الثالثة املاضية يف حالة عدم وجود إجراءات 

الحفظ. وإذا كان معدل انقراض األنواع الفرتة 2009-1993 
استمر عىل مدى العقد املايض، فإن عدد حاالت االنقراض منذ 

عام 2010 كان ميكن أن يكون 2.3 - 4 مرات أعىل بدون الحفظ.2 

وعالوة عىل ذلك، خلصت دراسة حديثة إىل أن جهود الحفظ 
العاملية أدت إىل خفض معدل انتقال أنواع الطيور بني فئات 

خطر االنقراض وانقراضها بالفعل )أي معدل االنقراض الفعيل( 
بنسبة 40 يف املائة عىل األقل. غري أن ذلك تحقق يف معظمه من 

خالل الحيلولة دون انقراض األنواع املهددة بشدة باالنقراض، 
بدال من الحيلولة دون انتقال األنواع التي تواجه مخاطر انخفاض 

منخفضة إىل الفئات املعرضة بشكل أكرب لالنقراض. ويشري هذا 
إىل تراكم »دين االنقراض« مام يتسبب يف موجة من حاالت 

االنقراض يف املستقبل، ما مل تكن تُبذل جهود حفظ موسعة للحد 
من التهديدات التي تتعرض لها األنواع قبل أن تصل إىل أعىل 

مستويات خطر االنقراض.3
ومن األمثلة عىل حاالت االنقراض املوثقة يف هذا العقد فرئان 

Bramble Cay Melomys )Melomys rubicola( يف أسرتاليا 
)أعلن انقراضها يف عام 2016(؛ ووحيد القرن األسود الغريب 

)Diceros bicornis longipes( يف الكامريون )أعلن انقراضه يف 
 )Chelonoidis abingdonii( وسلحفاة بينتا العمالقة ،)عام 2011
 Alagoas Foliage-gleaner يف غاالباغوس )يف عام 2012( وطيور

Philydor novaesi(( يف الربازيل )يف عام 2011(.4 ويف حني أنه 
من الصعب للغاية اكتشاف حاالت االنقراض نفسها، فإن مؤرش 

القامئة الحمراء يبني أن األنواع تواصل، بشكل عام، االنتقال برسعة 
نحو االنقراض، مع انخفاض السيكاسيات والربمائيات وخاصة 
الشعاب املرجانية برسعة أكرب. وعىل الصعيد العاملي، انخفض 

مؤرش القامئة الحمراء بني عامي 2000 و2020 بنسبة 9 يف املائة 
تقريبا. كام حدثت انخفاضات يف جميع املناطق، وتراوحت من 

الحد من مخاطر االنقراض
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3.3 يف املائة يف أمريكا الشاملية وأوروبا إىل 10.5 يف املائة يف 
وسط وجنوب آسيا )الشكل 1-12(.5

وتبلغ نسبة األنواع املهددة باالنقراض يف املتوسط   23.7 يف 
املائة عرب املجموعات التصنيفية التي تم تقييمها بشكل شامل، 

وترتاوح من 7.5 يف املائة لعائالت مختارة من األسامك العظمية، 
إىل 14 يف املائة للطيور، و26 يف املائة للثدييات، و30 يف املائة 

ألسامك القرش والشفنينيات، و33 يف املائة للمرجان الذي يكون 
الشعاب، و34 يف املائة للصنوبريات، و36 يف املائة لعائالت 

مختارة من ثنائيات الِفلَْقة )ماغنوليا والصبار(، و41 يف املائة 
للربمائيات، و63 يف املائة للسيكاسيات )الشكل 12-2(.6 وإجامال، 
من بني 372 120 نوعا تم تقييمها للقامئة الحمراء لالتحاد الدويل 

لحامية الطبيعة، تم إدراج ما مجموعه 441 32 نوعا )27 يف 
املائة( عىل أنها مهددة باالنقراض. غري أنه مل يجر تقييم إال حوايل 

5 يف املائة فقط من األنواع املوصوفة.
وسجل مؤرش الكوكب الحي )LPI(، وهو مؤرش حساس 

للتغريات يف وفرة األنواع ويتتبع االتجاهات ملا يقرب من 000 21 

مجموعة شملها التقييم ألكرث من 300 4 نوع من الفقاريات. 
وبوجه عام، أظهر املؤرش انخفاضا بنسبة 68 يف املائة يف املتوسط 
بني عامي 1970 و2016، وتشري فرتة ثقة قدرها 95 يف املائة إىل 

أن االنخفاض كان بني 62 يف املائة و73 يف املائة.7 وهذا يعني أن 
أعداد الفقاريات )باستخدام الوسيط الهنديس( يف جميع أنحاء 
العامل يقل قليال عن ثلث العدد التي كانت عليه يف عام 1970. 

وبالنشبة ألنواع املياه العذبة، فإن املؤرش أقل من ُخمس املستوى 
الذي كان عليه يف عام 1970. وعىل املستوى اإلقليمي، انخفض 

مؤرش الكوكب الحي بشكل أكرب، مقارنة مبستويات عام 1970، يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي )94 يف املائة منذ عام 1970( 
مدفوعا باتجاهات سلبية للغاية يف أعداد الزواحف والربمائيات 

واألسامك.8 وكان االنخفاض يف املناطق األخرى منذ عام 1970 
قدره: 33 يف املائة يف أمريكا الشاملية و24 يف املائة يف أوروبا 
وآسيا الوسطى و65 يف املائة يف أفريقيا و45 يف املائة يف آسيا 

واملحيط الهادئ.9 

1 2 عنصر الهدف
ُمِنع االنقراض. 1
تحسنت حالة حفظ األنواع المهددة باالنقراض. 2

المستوى العالمي

آسيا الوسطى والجنوبيةآسيا الشرقية والجنوبية الشرقيةأفريقيا جنوب الصحراءأمريكا الالتينية والكاريبي

أوقيانوسياآسيا الغربية وأفريقيا الشماليةأمريكا الشمالية وأوروبا
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وقيمة مؤشر القائمة الحمراء التي تبلغ 1 تشير إلى أن جميع األنواع ضمن مجموعة مؤهلة تثير أقل قدر من القلق )أي، من غير المتوقع أن تنقرض في المستقبل القريب(. وقيمة 
المؤشر التي تبلغ 0 تشير إلى انقراض جميع األنواع. والقيم الخاصة بعام 2020 تمثل توقعات. وُترجح المؤشرات اإلقليمية كل نوع حسب حصة مداه داخل المنطقة، وبالتالي تبين 

درجة حفظ األنواع داخل منطقة ما بالنسبة إلى مساهمتها المحتملة في الحفظ العالمي لألنواع.11

الشكل 12-1- االتجاهات في مؤشر القائمة الحمراء على المستويين العالمي واإلقليمي. 

الهدف



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي88

الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

الهدف 15-5 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور 
الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، 

دة ومنع انقراضها بحلول عام 2020، بحماية األنواع المهدَّ

الهدف 15-7 اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع 
لألنواع المحمية من النباتات والحيوانات واالتجار فيها، 

والتصدي لمنتجات األحياء البرية غير المشروعة، على مستويي 
العرض والطلب على السواء

نسبة األنواع الموجودة

إجمالي األنواع الموجودة التي جرى تقييمها

شر )1970 = 1(
قيمة المؤ

رأسيات القدم

بطنيات القدم المختارة

األسماك العظمية المختارة

الطيور

الثدييات

القشريات المختارة

أسماك القرش والشفنينيات والخرافيات

المرجان الذي يكون الشعاب

الصنوبريات

السالحف المختارة

ثنائيات الِفْلَقة المختارة

البرمائيات

السيكاسيات

المناطق البحريةالمياه العذبةالمناطق األرضية

ويشير الخط األحمر إلى إجمالي نسبة األنواع المهددة باالنقراض )بافتراض أن األنواع التي ال توجد بيانات عنها مهددة مثل تلك التي توجد بيانات كافية عنها(.12

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

3,147

633

10,988

5,815

2,878

1,134

845

610

2,407

342

6,857

307

750

200
2

200
1

200
0

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

الشكل 12-2- نسبة األنواع في مختلف فئات خطر االنقراض المدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة عبر 
مختلف المجموعات التصنيفية. 

ويتم احتساب المؤشر مقارنة بمستويات عام 13.2000

الشكل 12-3- اتجاهات مؤشر الكوكب الحي في الفترة 2000-2016 لجميع النظم اإليكولوجية )على مستوى العالم( وبشكل 
منفصل وللنظم اإليكولوجية البحرية والبرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة.

أقل الشواغلاقترب من االنقراضنقص في البياناتعرضة للخطرمعرض لالنقراضمعرض بشدة لالنقراض  منقرض في الحياة البرية
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

Jane Rix / Shutterstock
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وعند النظر إىل االتجاه األكرث حداثة منذ عام 2000، انخفض 
مؤرش الكوكب الحي مبا يقل قليال عن الثلث إجامال )32 يف 

املائة(، واستمر انخفاض أعداد أنواع املياه العذبة )44 يف املائة(، 
وتليها أعداد األنواع األرضية )39 يف املائة(، وأعداد األنواع 

البحرية )8 يف املائة(. ويُظهر االتجاه األخري معدالت انخفاض 
إجاملية مامثلة لتلك التي لوحظت منذ عام 1970، وكانت 

االنخفاضات األخرية بني األنواع األرضية أرسع من املتوسط طويل 
األجل، واالنخفاض األخري لألنواع البحرية أبطأ إىل حد ما، ولكن 

مبستوى مرتفع من عدم اليقني )الشكل 3-12(.
وقد بُذلت جهود كبرية عىل مدى العقد التخاذ إجراءات 

إلنهاء الصيد غري املرشوع واالتجار باألنواع املحمية )عىل النحو 

الذي تدعو إليه الهدف 15-7 من أهداف التنمية املستدامة(. 
فقد انخفض الصيد غري املرشوع لكل من األفيال ووحيد القرن 

باستمرار منذ عام 2011، وكذلك األسعار املدفوعة لألنياب 
والقرون. غري أن كمية حرافش آكيل النمل التي متت مصادرتها 

زادت مبقدار 10 أضعاف يف غضون خمس سنوات فقط، يف حني 
أخذت التجارة يف »العاج األحمر« املستمد من طائر أبو القرن 
ذو الخوذة يف االزدياد خالل السنوات األخرية. وظهرت أسواق 

أخرى جديدة، مثل االتجار باألنقليس األوروبية، يف أعقاب تعزيز 
املراقبة.10

وتحتوي معظم االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي )86 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 12 من 

اإلطار 12-1- أمثلة على التجارب والتقدم على المستوى الوطني

اليابان- اختفى طائر أبو منجل الياباني المهدد باالنقراض من معظم مجموعته المحلية. ومن أجل المساعدة في الحفاظ  	
على األنواع، ُأطلقت الطيور المرباة في المحبس وتم تعزيز تحسينات الموائل في جزيرة سادو. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد 

الطيور في المناطق البرية إلى 286 طيرا بحلول مارس/آذار 2018، وتولد الكتاكيت في المناطق البرية.14

مالوي– إن أشجار موالنجي من األنواع ذات القيمة العالية نتيجة خشبها العطري ومقاومتها للنمل األبيض واألمراض  	
الفطرية. وهي مهمة لسبل عيش العديد من المجتمعات الريفية، ولكنها مهددة بشدة لالنقراض. ويعد مشروع االستعادة 

اإليكولوجية ألشجار موالنجي مبادرة مجتمعية إلعادة زراعة آالف الهكتارات من هذا النوع. وسيضع المشروع أيضا خطة 
إدارة قائمة على توافق اآلراء لتنسيق إجراءات الحفظ واالستعادة المناسبة، للحفاظ على هذه األشجار وضمان استخدامها 

بشكل مستدام. وكجزء من المشروع، يوفر الصندوق االستئماني لحفظ أشجار موالنجي في الجبال المعرفة وُيحّسن 
طرائق البستنة الستعادة هذه األشجار.15

باكستان- يهدف برنامج حماية الفهد الثلجي والنظام اإليكولوجي إلى تحسين حالة حفظ الفهد الثلجي عن طريق تحسين  	
إدارة النظام اإليكولوجي لجبال الهيمااليا وحالتها. ويستخدم المشروع نهج المناظر الطبيعية األرضية الذي يضمن، 

من بين جملة أمور، الحفاظ على مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، وينشئ مناطق عازلة وممرات، ويدعم االستخدام 
المستدام للموارد ويحسن سبل عيش المجتمعات المحلية. كما يعزز المشروع اإلدارة المستدامة لمراعي وغابات جبال 

األلب. ومن األنواع األخرى المحتمل أن تستفيد من المشروع هي حيوانات الوشق والدب البني والذئب الهندي التي 
تعيش في منطقة الهيمااليا.16

باراغواي- يتعرض اليغور لضغط بسبب فقدان الموائل والنزاع بين اإلنسان واألحياء البرية. وتهدف استراتيجية الحفاظ على  	
اليغور إلى فهم سلوك وإيكولوجية وأنماط موطن مجموعات اليغور بشكل أفضل من خالل المراقبة والحد من النزاع بين 

اإلنسان واألحياء البرية. وتم تركيب مصائد الكاميرات لتحسين الرصد وتم تحديد عدد من تقنيات تخفيف األثر منخفضة 
التكلفة، بما في ذلك تركيب مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED( المتنقلة واألسوار الكهربائية، باإلضافة إلى 

أجراس معلقة على أعناق الماشية، وُخلص إلى أنها فعالة في الحد من النزاعات.17 
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

أهداف أييش للتنوع البيولوجي. غري أن حوايل ُخمس األطراف 
فقط )21 يف املائة( لديها أهداف وطنية ذات نطاق ومستوى 
طموح مامثلني للهدف العاملي. ومن بني األطراف التي قيّمت 
التقدم، يسري أكرث من ثلثها )36 يف املائة( عىل املسار الصحيح 

لتحقيق أهدافها الوطنية أو تجاوزها )2 يف املائة(. وأحرز نصف 
آخر )52 يف املائة( من األطراف تقدما نحو أهدافها ولكن ليس 

مبعدل يسمح بتحقيقها. وذكرت عدة أطراف )10 يف املائة( أنها 
مل تحرز أي تقدم نحو الهدف أو أنها تبتعد عن الهدف )1 يف 
املائة(. وأشارت نسبة 7 يف املائة فقط من األطراف املبلغة أن 
لديها أهداف وطنية ذات نطاق وطموح مامثلني للهدف 12 

من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح 
لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.

Wan Punkaunkhao / Shutterstock
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الهدف 13

بحلول عام 2020، الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات 
األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 
واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني 

وصون تنوعها الجيني.

موجز لتحقيق الهدف
ال يزال التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة واألقارب البرية يتآكل. واألقارب 

البرية للمحاصيل الغذائية الهامة ممثلة بشكل ضعيف في بنوك البذور خارج الموقع التي تساعد على ضمان 
حفظها، وهو أمر مهم لألمن الغذائي في المستقبل. وتتزايد نسبة سالالت الماشية المعرضة لخطر االنقراض 
أو المنقرضة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة، مما يشير إلى بعض التقدم في منع 

تدهور السالالت التقليدية. وتقترب األقارب البرية لطيور وثدييات المزارع من االنقراض. ولم يتحقق الهدف 
)ثقة متوسطة(.1

اإلجراءات التي يتم اإلبالغ عنها بشكل شائع يف التقارير الوطنية 
السادسة املتعلقة بهذا الهدف هي إنشاء بنوك الجينات 

والحدائق النباتية وقطع الجبلة الجرثومية ومرافق الرتبية 
وجامعات البحوث وتطويرها. كام أبلغت بعض األطراف عن 

إجراءات للحفاظ عىل السالالت الحيوانية من خالل مرافق 
الرتبية، والحامية املرتبطة باالعرتاف بالرتاث الوطني، وتحفيز 

املزارعني عىل الحفاظ عىل السالالت املحلية. وتشري األطراف أيضا 
إىل أنها تتخذ إجراءات للحفاظ عىل أنواع املحاصيل القيّمة، مبا 
يف ذلك األنواع املستخدمة يف األدوية؛ وإلعادة إنتاج املحاصيل 

املهملة؛ ولتوفري التدريب للمزارعني بشأن املسائل املرتبطة 
بالتسويق والتنمية واألمن الغذايئ )اإلطار 13-1(. وتشمل بعض 
التحديات امللحوظة لتحقيق هذا الهدف التحيزات التي تكون 

فيها أنواع النباتات واملحاصيل هي محور برامج الحفظ، ونقص 
املوارد املالية والبرشية لتنفيذ جهود الحفظ.

وتعد النباتات الربية املفيدة ألسباب اقتصادية أو اجتامعية 
أو ثقافية يف حالة سيئة من الحفظ يف جميع أنحاء العامل. وأوضح 

مؤرش تم تطويره مؤخرا لتقييم حالة حفظ ما يقرب من 000 7 
نوع من النباتات الربية املفيدة أنه تم الحفاظ عىل أقل من ثالثة 

يف املائة منها بشكل كاف إما من خالل املناطق املحمية )داخل 
املوقع الطبيعي(، أو يف بنوك البذور أو الحدائق النباتية )خارج 

املوقع الطبيعي(. وتُستخدم هذه النباتات، من بني أغراض أخرى، 
لرتبية النباتات )من األقارب الربية للمحاصيل( واألدوية واملواد 
واألغذية والخدمات البيئية مثل توفري الظل ومكافحة التعرية. 

ويشري عدم الحفظ عرب مداها يف املناطق الربية إىل تآكل املوارد 
الجينية النباتية التي تعتمد عليها املجتمعات البرشية )الشكل 

2.)1-13
وفيام يتعلق بسالالت املاشية األليفة، تتزايد النسبة املصنفة 

عىل أنها معرضة لخطر االنقراض أو املنقرضة، مام يشري إىل 
انخفاض يف تنوع الرثوة الحيوانية، ولكن يتباطأ معدل الزيادة، 
مام يشري إىل أن البلدان قد تكون تحرز بعض التقدم يف حامية 

الحيوانات األليفة )الشكل 13-2(. ومن بني 155 7 ساللة محلية 
)أي السالالت التي توجد يف بلد واحد فقط(، هناك 940 1 

ساللة معرضة لخطر االنقراض. غري أنه بالنسبة إىل 668 4 منها، 
ال تزال حالة خطر االنقراض غري معروفة بسبب نقص البيانات 

أو البيانات املحدثة. وتختلف النتائج بني املناطق: يف أوروبا بني 
السالالت املعروفة حالة مخاطرها، تعترب 84 يف املائة معرضة 
لخطر االنقراض، بينام تبلغ هذه النسبة 44 يف املائة ألمريكا 

الجنوبية و71 يف املائة ألفريقيا الجنوبية. ونظرا لندرة املعلومات 
املتاحة، فإن النتائج الخاصة باملناطق األخرى تعترب غري ممثلة. 

وهناك عدد كبري من السالالت املستخدمة عىل نطاق أوسع 

حماية التنوع الجيني
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عنصر الهدف
تم الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة. 1
تم الحفاظ على التنوع الجيني لحيوانات المزارع والحيوانات األليفة. 2
تم الحفاظ على التنوع الجيني لألقارب البرية. 3
تم الحفاظ على التنوع الجيني لألنواع األخرى ذات القيمة. 4
وضعت استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني. 5
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أولوية عاليةأولوية متوسطةأولوية منخفضة ومحفوظة بما فيه الكفاية

النباتات ذات األهمية االجتماعية

المبيدات الحشرية

األدوية

المواد

األغذية البشرية

المصادر الجينية

الوقود

اإلضافات الغذائية

نباتات لالستخدام البيئي

نباتات النحل

أغذية حيوانية

ونسبة أنواع النباتات البرية المفيدة ذات األولوية المنخفضة والمتوسطة والعالية لمزيد من أعمال الحفظ، في الموقع الطبيعي وخارجه، موضحة عبر 11 فئة استخدام.3

الشكل 13-1- حالة حفظ النباتات البرية. 

وكما هو مبين في الشكل، زاد العدد اإلجمالي للسالالت التي تم تقييمها بمرور الوقت.4

الشكل 13-2- االتجاهات في حالة السالالت المحلية حسب فئات المخاطر.

نباتات محفوظة خارج الموقعنباتات محفوظة داخل الموقع

ت
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س
 ال
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ع

انقرض   معرض لالنقراض   غير معرضة لخطر االنقراض   غير معروفة

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

)السالالت العابرة للحدود( ومعرضة للخطر أيضا، ولكن أعدادها 
مستقرة والنسبة املعرضة للخطر أقل بكثري مقارنة بالسالالت 

املحلية.5
ويتزايد خطر انقراض األقارب الربية للطيور والثدييات 
األليفة أو املوجودة يف املزارع. وأظهر مؤرش القامئة الحمراء 
الذي يغطي 55 من الثدييات الربية و449 نوعا من الطيور 

الربية، املرتبطة بثالثني من الثدييات والطيور األليفة التي تعد 
من مصادر األغذية، انخفاضا بنسبة 2 يف املائة من عام 1988 

إىل عام 2016، مام يشري إىل أن هذه األنواع   تقرتب من االنقراض 
يف املتوسط. وهناك خمسة عرش من األقارب الربية )سبعة 

ثدييات ومثانية طيور( مهددة للغاية باالنقراض يف الوقت الحايل، 
مام يشري إىل أن حالة األقارب الربية لحيوانات املزارع ميكن أن 

تتدهور برسعة ما مل تُتخذ إجراءات لعكس اتجاه تدهورها.6
وهناك عدد قليل من الدراسات التجاهات التنوع الجيني 

لألنواع الربية بشكل عام.7 غري أن إحدى الدراسات الحديثة 
خلصت إىل عدم وجود أي دليل عىل وجود تأثريات ثابتة لألنشطة 

البرشية عىل التنوع الجيني الحيواين يف جميع أنحاء العامل، 
واتجاهات زمنية متسقة بني عامي 1980 و8.2016

وتحتوي حوايل ثالثة أرباع االسرتاتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي )74 يف املائة( عىل أهداف تتعلق 

بالهدف 13 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني 
األطراف التي قامت بتقييم التقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، 

فإن أكرث من ثلث األهداف الوطنية عىل املسار الصحيح لتحقيقها 
)30 يف املائة( أو تجاوزها )5 يف املائة(. وأحرز أقل من نصف 
األطراف )49 يف املائة( تقدما نحو أهدافها ولكن ليس مبعدل 
يسمح بتحقيقها. وأفاد أقل من ُخمس األطراف )17 يف املائة( 

بأنها مل تحرز أي تقدم نحو الهدف. ومع ذلك، فإن أقل من 
ُخمس األهداف الوطنية ذات نطاق ومستوى طموح مامثلني 

)18 يف املائة( لهدف أييش أو تتجاوزه )1 يف املائة(. وتشري 
معظم األهداف الوطنية إىل حفظ التنوع الجيني بشكل عام. 

ويشري عدد قليل من األهداف إىل عنارص محددة للهدف. وعىل 
وجه الخصوص، فإن مسائل حفظ التنوع الجيني لألقارب الربية 
واألنواع ذات القيمة االجتامعية واالقتصادية والثقافية، ووضع 

اسرتاتيجيات لتقليل التآكل الجيني إىل أدىن حد، ال تنعكس بشكل 
عام يف األهداف التي حددتها األطراف. وليس لدى 8 يف املائة من 
األطراف املبلغة فقط أهداف وطنية ذات نطاق وطموح مامثلني 
للهدف 13 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار 

الصحيح لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.

الهدف 2-5 الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات 
الداجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع البرية ... وضمان الوصول إليها 

وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من 
معارف تقليدية بعدل وإنصاف ...، بحلول عام 2020

Marcos Castillo / Shutterstock
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 13-1- أمثلة على التقدم على المستوى الوطني

أستراليا- قدمت شراكة بنك البذور األسترالي تدريبا على تقنيات حفظ البذور في حديقة كاكادو الوطنية. وانضم خبراء  	
من بنك جينات الحبوب األسترالي والحدائق النباتية الوطنية األسترالية وحدائق جورج براون داروين النباتية إلى مأموري 

حديقة كاكادو الوطنية لتقديم التدريب لمالكي حديقة كاكادو التقليديين وعلماء من بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا. وقام 
فريق المشروع بجمع البذور من األقارب البرية للمحاصيل مثل الذرة الرفيعة والكاجانوس والفيجنا وقدم تدريبا على تحديد 

النباتات وجمع البذور، فضال عن تقنيات تنظيف البذور وتجفيفها وتخزينها في الحقل. وتدير الحكومة األسترالية حديقة 
كاكادو الوطنية باالشتراك مع المالك التقليديين.9

البوسنة والهرسك- اُتخذت إجراءات مختلفة لحماية التنوع الجيني لسالالت الماشية، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن  	
تربية الماشية يعترف بالعديد من األنواع والسالالت واألصناف المحلية. وعالوة على ذلك، يحق لمربيي الخيول الذين 

يربون خيول الجبل البوسنية وخيول الليبيزان، ضمن غيرها، الحصول على حوافز.10

	  Programa colaborativo de( غواتيماال- قام البرنامج التعاوني بشأن التربية التشاركية للنباتات في أمريكا الوسطى
Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica(، ومشروع Buena Milpa، بوضع واصفات الذرة، وهي أدوات 

رئيسية لتقييم وجمع وتوثيق أصناف الذرة المحلية المختلفة التي يستخدمها المزارعون. وعالوة على ذلك، من خالل 
البرنامج، تم إدخال 400 صنف من الذرة والفاصولياء والبطاطس والقرع، وتم تدريب أكثر من 500 1 مزارع على تربية 

النباتات.11

السويد- ُأنشئ بنك الجينات الوطني للنباتات التي تتكاثر نباتيا في عام 2016. ويتم حفظ البذور بالتعاون مع بلدان  	
الشمال األوروبي المشاركة في مركز الموارد الوراثية في بلدان الشمال. وأعيد إدخال نباتات من بنوك الجينات الوطنية 

12.)Green Cultural Heritage( وبنوك بلدان الشمال إلى السوق تحت عالمة التراث الثقافي األخضر

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية- يعطي التنوع الجيني لألشجار القدرة على التكيف مع الظروف  	
 Royal Botanic البيئية الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ واآلفات واألمراض الجديدة. وفي عام 2013، أطلقت شركة

Gardens, Kew المشروع الوطني لبذور األشجار في المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على التنوع الجيني للموارد الجينية 
للغابات في المملكة المتحدة. وفي السنوات الخمس األولى من المشروع، تم حفظ أكثر من 10 ماليين بذرة من حوالي 
623 7 من األمهات عبر 60 نوعا محليا من األشجار والشجيرات. ويمثل ذلك ما يقرب من ثالثة أرباع األشجار والشجيرات 

المحلية في المملكة المتحدة. ومن خالل هذا المشروع، تم إنشاء 60 مجموعة منفصلة من أشجار المران من جميع أنحاء 
المملكة المتحدة، تتكون من بذور من 674 شجرة منفصلة. ولكل شجرة مرجع جغرافي ويتم االحتفاظ بالبذور من األشجار 

الفردية بشكل منفصل في بنك األلفية للبذور. وتشير النتائج إلى أنه تم الحفاظ على أكثر من 90 في المائة من التنوع 
الجيني لهذا النوع في المملكة المتحدة من خالل المشروع.13
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الهدف

بحلول عام 2020، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك 
الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات 

النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.

موجز لتحقيق الهدف
ال تزال قدرة النظم اإليكولوجية على توفير الخدمات األساسية التي تعتمد عليها المجتمعات تواصل التدهور، 

وبالتالي، فإن معظم خدمات النظم اإليكولوجية )المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس( آخذة في 
التدهور. وبشكل عام، تتأثر المجتمعات الفقيرة والضعيفة، وكذلك النساء، بشكل غير متناسب بهذا التدهور. 
وتقترب أنواع الثدييات والطيور المسؤولة عن التلقيح في المتوسط   من االنقراض، مثل األنواع المستخدمة 

في األغذية واألدوية. ولم يتحقق الهدف )ثقة متوسطة(.1

فيام يتعلق بهذا الهدف، تشري العديد من األطراف يف تقاريرها 
الوطنية إىل إدراج منظور جنساين يف وضع السياسات املتعلقة 

بالتنوع البيولوجي )انظر هدف أييش 17( ورفع الوعي بأهمية 
خدمات النظم اإليكولوجية )انظر هدف أييش 1(. وتشري العديد 
من التقارير الوطنية أيضا إىل دعم املشاريع البحثية، مبا يف ذلك 

بشأن املسائل املتعلقة بالتقييم االقتصادي )انظر هدف أييش 2(، 
وعقد حلقات عمل بناء القدرات. وكانت التحديات املبلغ عنها 
بشأن تحقيق هذا الهدف هي نقص التمويل للبحوث والربامج 

ومشاريع البنية التحتية الخرضاء )اإلطار 14-1(. والحظ عدد 
من األطراف نقص املعرفة أو البيانات املتعلقة بكيفية مراعاة 

احتياجات املرأة يف إدارة النظم اإليكولوجية.
وال يزال تدهور النظم اإليكولوجية )انظر الهدف 5( يهدد 

املساهامت التي تقدمها الطبيعة إىل الناس. ومن بني 18 فئة 
من مساهامت الطبيعة التي تم تحليلها يف التقييم العاملي 

للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أجراه املنرب 
الحكومي الدويل للعلوم والسياسات املعني بالتنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية، أظهرت 14 فئة منها اتجاها هبوطيا 
عىل مدى السنوات الخمسني املاضية )الشكل 14-1(. والفئات 

الوحيدة من املساهامت التي تظهر اتجاها متزايدا هي تلك 
املتعلقة باملنافع املادية مثل توفري األغذية واألخشاب واأللياف 

والطاقة. وجميع الفئات املتعلقة بتنظيم العمليات البيئية تقريبا 
آخذة يف التدهور، مام يشري إىل أن قدرة النظم اإليكولوجية عىل 

استدامة املساهامت التي تقدمها إىل الناس تتعرض للخطر. وعىل 

سبيل املثال، حدث التوسع يف إنتاج األغذية واألعالف واأللياف 
والطاقة الحيوية عىل حساب تنظيم جودة الهواء واملياه وتنظيم 
املناخ والتلقيح وتنظيم اآلفات واألمراض وتوفري املوائل. وعالوة 
عىل ذلك، قد يتعرض استمرار توفري األغذية واألعالف واأللياف 

والطاقة الحيوية للخطر بسبب االنخفاض يف تنظيم املساهامت. 
ومن املرجح أن تعاين الفئات األكرث فقرا من آثار انخفاض 

املساهامت التي تقدمها الطبيعة إىل الناس، وهي األقل احتامال 
لالستفادة من املساهامت املتزايدة مثل األغذية.2

وقد أثر فقدان الغابات والنباتات املحلية عىل نظم الكفاف 
ألصحاب الحيازات الصغرية من خالل خفض الغالت والتلقيح 

وتوفري املياه والوصول إىل الحيوانات والنباتات املستخدمة 
كأغذية وأدوية وحطب الوقود، فضال عن جوانب رفاهية اإلنسان 

مبا يف ذلك تحديد الهوية واالستقاللية وأمناط الحياة التقليدية 
واملعارف. وكان إلزالة الغابات وتدهور األرايض أثر سلبي عىل 

نوعية املياه العذبة وكميتها. ومن املتوقع أن يعيش ما يقرب من 
نصف سكان العامل يف مناطق شحيحة املياه بحلول عام 2050، 

وال سيام يف آسيا. كام تم ربط فقدان الغطاء النبايت املحيل بزيادة 
الكوارث املرتبطة بالفيضانات وتآكل الرتبة.3

ويُظهر التحليل املكاين لتوفري خدمات النظم اإليكولوجية 
والحاجة إليها أن مساهامت الطبيعة، عىل سبيل املثال يف تنظيم 

جودة املياه، والحد من املخاطر التي تتعرض لها السواحل وتلقيح 
املحاصيل، غري موزعة بالتساوي يف جميع أنحاء العامل. وتختلف 
احتياجات اإلنسان أيضا حسب املوقع. وعندما يتزامن الحدثان، 

الهدف 14

خدمات النظم اإليكولوجية
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تكون املساهامت التي تقدمها الطبيعة إىل الناس هي األعىل. 
ومع ذلك، ال تتم تلبية احتياجات الناس بشكل كاف يف بعض 

املناطق )الشكل 2-14(.4
وتعترب املناطق املحمية، وتدابري الحفظ الفعالة األخرى 

القامئة عىل املناطق، آلية رئيسية لحامية النظم اإليكولوجية التي 
توفر الخدمات األساسية، وبالتايل من املحتمل أن تؤدي دورا 

رئيسيا يف تحقيق الهدف 14. وتوفر املناطق املحمية 20 يف املائة 
من اإلجاميل العاملي للجريان السطحي القاري، مام يوفر املياه 

العذبة ملا يقرب من ثلثي سكان العامل الذين يعيشون عند الطرف 
النهايئ للمجاري املائية.5 ومتيل اإلدارة املشرتكة للمناطق املحمية، 

التي تشمل املجتمعات املحلية، إىل أن تكون مرتبطة بتقديم 
منافع محلية أكرب مقارنة باإلدارة من جانب الحكومة وحدها.6

والتلقيح عن طريق األنواع الربية رضوري للمحاصيل والنظم 
اإليكولوجية الطبيعية؛ والتلقيح الحيواين مسؤول بشكل مبارش 

عام بني 5-8 يف املائة من اإلنتاج الزراعي العاملي الحايل من حيث 
الحجم. غري أن امللقحات الربية انخفضت من حيث التوزيع 

والتنوع )ويف بعض الحاالت، من حيث الوفرة( عىل املستويني 
املحيل واإلقليمي يف شامل غرب أوروبا وأمريكا الشاملية، وهام 

املنطقتان الوحيدتان اللتان تتوافر بشأنهام بيانات كافية؛ وتم 
تسجيل انخفاضات محلية يف أماكن أخرى.7 ووفقا للقامئة الحمراء 
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، فإن 16.5 يف املائة من امللقحات 

الفقارية مهددة باالنقراض عىل املستوى العاملي، يف حني أن مؤرش 
القامئة الحمراء للملقحات الفقارية آخذ يف االنخفاض، مام يشري 
إىل أن خطر انقراضها آخذ يف االزدياد.8 وعندما تتوفر تقييامت 

القامئة الحمراء الوطنية، فإنها تظهر غالبا أن أكرث من 40 يف املائة 
من أنواع النحل قد تكون مهددة باالنقراض.9

وتتعرض األنواع الربية املستخدمة يف األغذية واألدوية لتهديد 
متزايد باالنقراض بسبب مزيج من االستخدام غري املستدام 
والضغوط األخرى، مثل فقدان املوائل املدفوع بالزراعة غري 

املستدامة وقطع األشجار والتنمية التجارية والسكنية. ويعتقد 
أن حوايل 14 يف املائة من طيور العامل تُستخدم لألغذية و/أو 

لألغراض الطبية، و23 يف املائة مهددة باالنقراض )مقارنة بنسبة 

عنصر الهدف
تمت استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية. 1
تأخذ إجراءات لمراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية . 2

والمحلية والفقراء والضعفاء

1 2

الشكل 14-1- االتجاهات العالمية، على مدى من 50 عاما، في قدرة النظم اإليكولوجية على الحفاظ على توفير 18 فئة من 
فئات خدمات النظم اإليكولوجية أو المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس.10

المجرى االتجاهي

االتجاه العالمي على مدار 50 عاما

عبر المناطقزيادةعدم حدوث أي تغييرانخفاضالمساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس

متسق1 إنشاء الموائل وحفظها

متسق2 التلقيح ونثر البذور

متغير3 تنظيم جودة الهواء
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متغير5 تنظيم تحمض المحيطات

متغير6 تنظيم كمية المياه العذبة

متسق7 تنظيم جودة المياه العذبة

متغير8 تنظيم التربة

متغير9 السيطرة على األخطار واألحداث المتطرفة
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متغير11 الطاقة

متغير12   األغذية واألعالف

متغير13 المواد والمساعدة

متسق14   الموارد الطبية والكيميائية البيولوجية والجينية

متسق15 التعلم واإللهام

متسق16 التجارب الجسدية والنفسية

متسق17 دعم الهويات
متسق18 حفظ الخيارات
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

13 يف املائة لجميع أنواع الطيور(. وباملثل، فإن أنواع الثدييات 
املستخدمة يف األغذية واألدوية )22 يف املائة من جميع أنواع 

الثدييات املعروفة( مهددة يف املتوسط أكرث   من األنواع التي ال 
تُستخدم بهذه الطريقة.12

وحدد استعراض للمعلومات التي قدمتها البلدان إىل منظمة 
األغذية والزراعة 323 4 حالة من األغذية الربية املستخدمة يف 69 

بلدا، متثل 822 2 نوعا بريا مميزا. ويف 24 يف املائة من الحاالت 
كانت وفرة أنواع األغذية الربية تتناقص، ويف 8 يف املائة من 

الحاالت كانت مستقرة ويف 7 يف املائة من الحاالت كانت تتزايد. 
وكانت االتجاهات غري معروفة يف 60 يف املائة من الحاالت. 

وكانت التهديدات الرئيسية ألنواع األغذية الربية التي حددتها 
البلدان هي االستغالل املفرط )انظر هدف أييش 12(، وتغيري 

املوائل أو فقدانها )انظر هدف أييش 5(، والتلوث )انظر هدف 
أييش 8( والتغري يف استخدام األرايض.13

وهناك العديد من األمثلة عىل اآلثار غري املتناسبة لتدهور 
خدمات النظم اإليكولوجية عىل النساء والفتيات، عىل الرغم 

من محدودية املعلومات العاملية. فعىل سبيل املثال، تتأثر النساء 
بتدهور األرايض الرطبة أكرث من الرجال، نظرا الستخدامهن 

لألرايض الرطبة للحصول عىل الحطب واملواد اليدوية واملياه 
واألدوية العشبية.14 وعىل العكس من ذلك، فإن مراعاة األبعاد 
الجنسانية يف إدارة التنوع البيولوجي ميكن أن تؤدي إىل نتائج 

إيجابية للتنوع البيولوجي واملساواة بني الجنسني. وعىل الرغم من 

التقدم الكبري يف مجال الترشيعات لتعزيز حقوق املرأة الخاصة 
باألرايض، فإنه ال تزال هناك فجوات كبرية بني البلدان واملناطق. 

وحتى اآلن، تعرتف 164 بلدا رصاحة بحقوق املرأة يف امتالك 
األرايض واستخدامها واتخاذ القرارات بشأنها واستخدامها كضامن 
عىل قدم املساواة مع الرجل. ومع ذلك، فإن 52 بلدا فقط تضمن 

هذه الحقوق يف القانون واملامرسة.15
ويحتوي أكرث من نصف )66 يف املائة( االسرتاتيجيات وخطط 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق بالهدف 
14 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي 
قيّمت التقدم املحرز نحو أهدافها الوطنية، يفيد أقل من ثلث 

األطراف بأنها عىل املسار الصحيح لتحقيقها )27 يف املائة( أو 
تجاوزها )3 يف املائة(. وأحرزت نسبة 61 يف املائة من األطراف 
تقدما نحو أهدافها ولكن ليس مبعدل يسمح بتحقيقها؛ وأفاد 

عدد قليل من األطراف بعدم حدوث تقدم )7 يف املائة( أو 
أنها تبتعد عن الهدف )3 يف املائة(. وحوايل ربع )24 يف املائة( 

األهداف الوطنية فقط مامثلة من حيث النطاق ومستوى 
الطموح لهدف أييش. ويشري عدد قليل نسبيا رصاحة إىل مراعاة 

احتياجات النساء والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والفقراء 
والضعفاء. ولدى 7 يف املائة فقط من األطراف املبلغة أهداف 

وطنية ذات نطاق وطموح مامثلني للهدف 14 من أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح لتحقيقها )انظر 

الرسم البياين باألعمدة(.

الهدف 6-6 حماية وترميم النظم اإليكولوجية 
المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات 
واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه 

الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020

الهدف 15-4 ضمان حفظ النظم اإليكولوجية 
الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل 
تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها 

لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 2030

وتنقسم المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس إلى 1( مساهمة الطبيعة )باللون األخضر(، وهنا النيتروجين الذي يحتفظ به الغطاء النباتي وتجنب انتقاله إلى المجاري المائية 
)بالكيلو غرام/السنة(، و2( األشخاص الذين يحتمل أن يستفيدوا )باللون الوردي(، وهنا كعدد األشخاص عند المناطق النهائية من الغطاء النباتي. وترد القيم المنخفضة لكل منهما 

شفافة، مما يعني أن اللون األخضر يظهر األماكن التي تسهم فيها الطبيعة ويستفيد منها عدد قليل من الناس، واللون الوردي يظهر األماكن التي يستفيد فيها عدد كبير من الناس 
ولكن ال تقدم الطبيعة مساهمة. وتظهر القيم العالية لكليهما باللون األسود، حيث تسهم الطبيعة بأكبر قدر ألكبر عدد من الناس.11

الشكل 14-2- خريطة تنظيم جودة المياه على مستوى العالم، وهو أحد المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس 
)بدقة قدرها 300 م(. 
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 14-1- أمثلة على التقدم على المستوى الوطني

كوستاريكا- من خالل برنامج الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، يتم توفير حوافز اقتصادية ألصحاب الممتلكات  	
التي تشمل غابات توفر خدمات النظم اإليكولوجية. وبين عامي 2014 و2018، غطت العقود ما متوسطه 000 245 
هكتار سنويا. وكانت العديد من المناطق المغطاة في ممرات بيولوجية وأراضي الشعوب األصلية ومناطق محمية. 

وارتفع عدد النساء المستفيدات من هذا البرنامج من 25 في المائة في عام 2016 إلى 29 في المائة في عام 16.2017

باكستان- من خالل مشروع تشجير المليار شجرة في خيبر بختونخوا، تمت زراعة مليار شتلة، مما ساهم في استعادة 350  	
ألف هكتار من الغابات واألراضي المتدهورة. وساعد ذلك بدوره على إعادة تغذية الينابيع وزيادة توافر المياه الصالحة 

للشرب للمجتمعات المحلية. كما استحدث المشروع آالف الوظائف الخضراء لفقراء الريف وزاد من توافر حطب الوقود. 
وسيكون للمشروع أثر إيجابي على النساء المسؤوالت عن جمع العلف وحطب الوقود واللواتي يجلبن المياه من الينابيع 

واآلبار.17

ساموا- تعتبر قرية فايلوا جزءا من نظام إيكولوجي كبير ألشجار المنغروف في منطقة خليج فايوسو المتاخمة للحافة  	
الغربية لبلدة أبيا. وتدهور النظام اإليكولوجي ألشجار المنغروف تدهورا شديدا وانخفض حجمه بسبب التنمية الحضرية 

والضغط السكاني. وأدى تدهور أشجار المنغروف إلى خسارة كبيرة في مصايد األسماك الساحلية المنتجة ونظام ترشيح 
الجريان السطحي إلى المياه الساحلية. ووضع مجلس قرية فايلوا واللجنة النسائية قواعد القرية لمنع المزيد من التدهور 

ألشجار المنغروف. ودعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية مراجعة أساسية للتنوع البيولوجي، وخطة 
إدارة غابات المنغروف، وجهود إعادة التأهيل. وأسفر المشروع، الذي قادته اللجنة النسائية، عن إنشاء منطقة محمية 
ألشجار المنغروف أصبحت اآلن ثالث أكبر منطقة في ساموا. وأدى إعادة تأهيل أشجار المنغروف إلى تجديد الموارد 

السمكية وكابوريا الطين والمحار وإدرار الدخل للمجتمع المحلي.18

الهند ونيبال- سجلت مجموعات إدارة الغابات في الهند ونيبال التي توجد بها نسب كبيرة من النساء تحسينات أكبر في  	
حالة سالمة الغابات، ومستويات أكثر استدامة من الحطب، وهي خدمة إمداد توفرها النظم اإليكولوجية وتقع أساسا على 
عاتق النساء.19 وخلصت دراسات أخرى أجريت في الهند ونيبال إلى أن إشراك النساء في إدارة الموارد يحسن نتائج الحوكمة 

والحفظ )تنظيم ودعم خدمات النظم اإليكولوجية(.20

جنوب أفريقيا- حدد البلد 22 منطقة استراتيجية لمصادر المياه، توفر كمية غير متناسبة من متوسط   الجريان السطحي  	
السنوي إلى اقتصادات المصب والمراكز الحضرية الكبيرة. وتشكل هذه المناطق 8 في المائة فقط من مساحة األراضي 
ولكنها توفر 50 في المائة من الجريان السطحي للبلد، وتدعم ما ال يقل عن 51 في المائة من سكانه و64 في المائة من 

اقتصاده. وتخضع 13 في المائة من هذه المناطق للحماية الرسمية. وحتى سبتمبر/أيلول 2018، كان هناك 47 تدخال 
متكامال في 5 مناطق ريفية استراتيجية رئيسية لمصادر المياه. وتشمل هذه التدخالت شراكة لتعزيز تكامل البنية التحتية 

البيئية والمبنية لتحسين األمن المائي في مستجمعات مياه أومينجيني التي تخدم منطقتي ديربان وبيترماريتسبورغ، 
وبرنامج لحفاظ نظام نهر أومزيمفوبو وخطة تحسين تجميع مياه نهر برغ، والتي تخدم كيب تاون والبلدات والمناطق 

الزراعية المحيطة بها.21
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بحلول عام 2020، إتمام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي 
في مخزون الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 15 في المئة على 
األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ 

والتكيف معه ومكافحة التصحر.

موجز لتحقيق الهدف
أحرز تقدم محدود نحو تحقيق هدف استعادة 15 في المائة من النظم اإليكولوجية بحلول عام 2020. وعلى 

الرغم من ذلك، يجري تنفيذ أو اقتراح برامج استعادة طموحة في كثير من المناطق، مع إمكانية تحقيق مكاسب 
كبيرة في قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل وصون مخزون الكربون. ولم يتحقق الهدف )ثقة متوسطة(.1

تبني التقييامت األخرية واسعة النطاق، مبا يف ذلك تقرير 
تقييم املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن تدهور األرايض 
وإصالحها2 والتقارير الخاصة للهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بتغري املناخ بشأن تغري املناخ واألرايض3 وبشأن املحيطات والغالف 
الجليدي،4 تبني التدهور املستمر والجاري للنظم اإليكولوجية 

وأثر ذلك عىل رفاه اإلنسان. غري أنها تبني أيضا طائفة من 
الُنهج التي يتم اتخذاها يف أنحاء العامل من أجل استعادة النظم 

اإليكولوجية، وطائفة من املنافع التي ميكن أن يقدمها ذلك 
إىل النظم اإليكولوجية، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف 

معه، ورفاه اإلنسان عامة. ويف الواقع، هناك العديد من األمثلة 
عىل نُهج ناجحة الستعادة معظم أنواع النظم اإليكولوجية، مبا 

فيها الغابات، واملراعي، وأرايض الخث، واملنغروف والشعاب 
املرجانية.5 ووجد تحليل تناول 400 دراسة توثق إنعاش النظم 

اإليكولوجية بعد اضطرابات واسعة النطاق، معدالت إنعاش 
إيجابية يف جميع الحاالت، غري أن النظم اإليكولوجية مل تنتعش 
بالكامل. 6 ويف عام 2016، اعتمدت خطة عمل الستعادة النظم 

اإليكولوجية مبوجب االتفاقية. 7
وتشمل اإلجراءات التي أبلغت عنها األطراف لتحقيق هذا 

الهدف إعادة التحريج، والتجديد الطبيعي للغابات، وزيادة 
تواصل املوائل، وإعادة تأهيل املواقع املتدهورة بشدة والنهوض 

بالبنية التحتية الحرضية الخرضاء. وأشارت األطراف إىل إجراء 
البحوث، وتحديد وترسيم املناطق ذات األولوية لإلصالح، ووضع 

األطر القانونية لالستعادة لتنعكس االستعادة يف االسرتاتيجيات 
وخطط العمل األخرى، مبا يف ذلك االسرتاتيجيات الوطنية للتكيف 

مع تغري املناخ، والنهوض بإرشاك املواطنني ونظم املدفوعات 
مقابل خدمات النظم اإليكولوجية. وأشارت األطراف أيضا إىل 

إنشاء املناطق املحمية، ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، والحفظ 
خارج املوقع الطبيعي وبرامج إعادة إدخال األنواع )اإلطار 

15-1(. وكانت اإلشارات إىل القدرة عىل التحمل قليلة. وتتضمن 
التحديات املبلغ عنها لتحقيق هذا الهدف عدم وجود املعلومات 

والبيانات عن صحة وجودة النظام اإليكولوجي، وعدم وجود نظم 
الرصد.

ومبوجب االتفاقية، أنشأ حوايل 50 يف املائة من األطراف 
أهدافا وطنية نحو تحقيق الهدف 15 من أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي، وأدرجوها يف اسرتاتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية 
للتنوع البيولوجي. ومن بني هذه، استويف حوايل 17 يف املائة أو 

تجاوز مستوى االستعادة البالغ 15 يف املائة. كام يسهم الكثري 
من املساهامت املحددة وطنيا )NDC( مبوجب اتفاق باريس 

يف الهدف 15 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. وتحتوي 
15 يف املائة من املساهامت املحددة وطنيا عىل أهداف تتعلق 
بالغابات، مبا يف ذلك أنشطة االستعادة.8 ومبوجب اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة التصحر )UNCCD(، وضع 101 بلدا أهدافا 

طوعية لتحييد أثر تدهور األرايض )LDN(، والتزمت 22 بلدان 
أخرى بالقيام بذلك. 9

الهدف 15

استعادة النظم اإليكولوجية وقدرتها 
على الصمود
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1 2 عنصر الهدف
تم تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومخزون الكربون. 1
15 في المائة من النظم اإليكولوجية المتدهورة تخضع لالستعادة. 2

اإلطار 15-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

البرازيل– يعتبر ميثاق استعادة الغابات األطلسية حركة تصاعدية متعددة أصحاب المصلحة الستعادة 15 مليون هكتار  	
من أراضي الغابات المتدهورة/أو المزال أشجارها بحلول عام 2050. ومن خالل الميثاق، تم التعهد أيضا بمليون هكتار 
كمساهمة لتحدي بون. وتشير التقديرات إلى أن 673510 – 740555 هكتار من الغابات المحلية كان يجري استعادتها 

منذ عام 2011 إلى عام 2015 في الغابات األطلسية، ومن المتوقع أن يكون ما مجموعه 1,35 – 1,48 مليون هكتار قيد 
اإلنعاش بحلول عام 2020. ويعزى نجاح الميثاق إلى الجهود المبذولة إلشراك وربط أصحاب مصلحة متعددين، وإنشاء 

نظم رصد فعالة مع بيانات االستشعار عن بعد وبيانات ميدانية، والنهوض برؤية واستراتيجيات إلعالم السياسات العامة 
واإلجراءات. ووفر قانون الغابات األطلسية، الذي يمنع إزالة األشجار في الغابات األطلسية الثانوية، ضمن جملة أمور، وفر 

بيئة تمكينية مهمة. 11

نيجيريا– كجزء من مشروع الجدار األخضر الكبير، التزمت نيجيريا باستعادة حزام واق يمتد إلى 15 كيلومترا عبر والياتها  	
الشمالية التسع. 12 ومشروع الجدار األخضر الكبير هو مبادرة من االتحاد األفريقي تهدف إلى زراعة مساحة غابات على 

مدى 8000 كيلومترات في الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى كوسيلة لمنع التصحر والتصدي للفقر في منطقة الساحل 
والصحراء. 13 كما أبلغ كل من تشاد،14 وموريتانيا15 والسنغال16 في تقاريرهم الوطنية أنهم يتخذون إجراءات بالعالقة بهذا 

المشروع.

إستونيا– تعتبر مراعي ألفار مراعي شبه طبيعية مع تربة رقيقة غنية بالكلس على صخر جيري. ويقع ثلث جميع مراعي  	
ألفار في أوروبا في إستونيا. ومن خالل مشروع الحياة لمراعي ألفار تم استعادة 2500 هكتار من مراعي ألفار. وانطوت 

االستعادة على إزالة الكتلة الحيوية الخشبية وإعادة إدخال الرعي. واشترك حوالي 600 من مالك األراضي في 25 منطقة 
من المشروع في أنشطة االستعادة واإلدارة الالحقة. 17

بولندا– من أجل زيادة احتجاز المياه وإبطاء الجريان السطحي في مستجمعات الجبال، تم إنشاء أكثر من 500 3 بركة  	
وخزانات االحتجاز، وأراضي رطبة، والسهول الفيضية. واستعاد المزيد من المجاري المائية واألراضي الرطبة كجزء من 

المشروع. ونتج عن هذه اإلجراءات خفض في الضرر الذي تسببه مياه الفيضانات، وحماية أكبر من الجفاف. 18

Gustavo Frazao / Shutterstock

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

وتشري التقديرات إىل أن االلتزامات الرئيسية الستعادة 
النظم اإليكولوجية بواسطة البلدان تبلغ ما مجموعه 300 

مليون هكتار حتى اليوم.10 وتشمل هذه تعهدات مبقدار 173 
مليون هكتار مبوجب اتفاق بون وإعالن نيويورك بشأن الغابات 

)NYDF(، فضال عن تعهدات مبوجب نظم وطنية إضافية، مبا 
فيها بعض املساهامت مبوجب اتفاقيات ريو املشار إليها أعاله. 

ومن االلتزامات باالستعادة، يتألف الثلث فقط )34 يف املائة( من 
التجديد الطبيعي للغابات، مع 45 يف املائة من املناطق املقررة 

التي تتألف من مزارع و21 يف املائة من الزراعة الحرجية.19 
وبشكل جامعي، فإن األهداف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر، ستوضع مساحة قدرها 385 مليون هكتار من 
األرايض التي تخضع لتدابري استعادة، ترتاوح بني الحفظ/املناطق 

املحمية، تحت اإلدارة املستدامة لألرايض/املامرسات الزراعية 
اإليكولوجية وإعادة تأهيل/استعادة النظم اإليكولوجية، 20 ومل 
يتم تحليل مدى تداخل هذه االلتزامات مع االلتزامات املبلغ 

عنها أعاله.
وهناك هدف التفاق بون وإعالن نيويورك بشأن الغابات 

وهو إدخال 150 مليون هكتار من األرايض املزال أشجارها 
واملتدهورة إىل االستعادة بحلول عام 2020، و350 مليون هكتار 
بحلول عام 2030. غري أنه حتى أبريل/نيسان 2019، كان 26,7 

مليون هكتار فقط من االلتزامات مبوجب هذه املبادرات قد تم 
تنفيذها، مام ميثل حوايل 2 يف املائة من أرايض مساحتها 1200 
مليون هكتار املقدر مالءمتها ملثل هذه االستعادة. وعالوة عىل 
ذلك، تم اإلبالغ عن 3,1 مليون هكتار فقط من هذه املساحة 

منذ عام 2011. 13 وعىل نحو عام، توحي املعلومات املتوافرة بأن 
أنشطة االستعادة متيل أن تكون مركزة عىل املرشوع وأن الجهود 
املبذولة لالستعادة يحتاج األمر إىل زيادتها بدرجة كبرية إذا كان 

سيتم الوفاء بهدف نسبة 15 يف املائة. غري أن هناك إمكانية كبرية 
للتجديد الطبيعي، وخصوصا يف املناطق األحيائية االستوائية 

الرطبة. وتبني البيانات من املعهد الربازييل لبحوث الفضاء 
)INPE( أن النباتات الثانوية االستوائية يف األمازون زادت من 10 

ماليني هكتار إىل أكرث من 17 مليون هكتار بني السنوات 2004 
و2014، مام يشري إىل أن التجديد املداري يجري يف حوايل ربع 

املساحة اإلجاملية التي أزيلت أشجارها يف األمازون الربازييل عىل 
مدى تاريخه.

ويحظى مفهوم “تجديد الحياة الربية” باهتامم متزايد يف 
بعض املناطق، كوسيلة الستعادة سامت ووظائف معينة للنظم 

اإليكولوجية استجابة لالختيارات املحلية والوطنية. وال تعترب 
إعادة بعض الجوانب “للربية” مشهورة دامئا، مثال، الحيوانات 
املفرتسة التي تهدد املاشية، واالضطرابات التي تسببها أنظمة 

الهدف 15-1- ضمان حفظ وترميم النظم 
اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية 

للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال 
سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال 
واألراضي الجافة، .... بحلول عام 2020

الهدف 15-3- مكافحة التصحر، وترميم 
األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك 
األراضي المتضررة من التصحر والجفاف 

والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل 
من ظاهرة تدهور األراضي، بحلول عام 2030

الهدف 14-2- إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية 
على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار 
سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على 
الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحها من أجل 

تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020

CPL1980 / Shutterstock
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

الحرائق الطبيعية والفيضانات، أو اختفاء املناظر الطبيعية املدارة 
عىل نحو تقليدي مع ارتباطات ثقافية قوية. ومن ناحية أخرى، 

ميكن أن يؤدي تجديد الحياة الربية الناجح إىل طائفة من املنافع 
االقتصادية واالجتامعية والصحية املرتبطة بعودة الخدمات 

الرئيسية للنظم اإليكولوجية. وتم مؤخرا اقرتاح إطار للنهوض 
مبنافع التجديد من خالل عملية تشاركية. 22

ويف السنوات األخرية، كانت هناك جهود متزايدة الستعادة 
تدفقات األنهار مبا يف ذلك من خالل إزالة السدود. ويف الفرتة بني 

1950 و2016، أزيل 3869 سدا، كان حوايل ثلثها يف األمريكتني. 
وعىل مدى العقدين السابقني تزايد معدل إزالة السدود أضعافا 

مضاعفة وتحدث هذه اإلزاالت اآلن يف أنحاء العامل. 23 غري أنه 
عىل الرغم من هذه الجهود، هناك تقديرات بأن ما زال هناك 

6374 سدا كبريا يف أنحاء العامل ومن املقرر أو املقرتح إضافة 
3377 سدود أخرى )انظر الهدف 5 من أهداف أييش(. 24

ويف العقدين السابقني، حدثت طفرة يف مرشوعات استعادة 
النظم اإليكولوجية الساحلية، مبا يف ذلك املنغروف، ومروج 

الحشائش البحرية، وغابات الكلب، والشعاب املرجانية وشعاب 
املحار، وكان الكثري منها بالقرب من مدن ساحلية كبرية )الشكل 
15-1(. 25 وحققت هذه الجهود منافع مثل تحسني نوعية املياه 

بعد استعادة شعاب املحار، وهي أيضا بصفتها اسرتاتيجيات 
“الكربون األزرق”، تسهم يف التخفيف من تغري املناخ وتحسني 
الحامية الساحلية. 26 غري أن نسبة صغرية من هذه املوائل تم 
استعادتها. وتشري التقديرات إىل أن هناك أكرث من 000 800 

هكتار من املنغروف بها إمكانية الستعادتها. 27
ومن بني األطراف التي قامت بتقييم التقدم املحرز نحو 

أهدافها الوطنية، أبلغ أكرث من الثلث األطراف أنها عىل املسار 
الصحيح لتحقيقها )33 يف املائة( أو تجاوزها )3 يف املائة(. وأبلغ 
55 طرفا آخرا عن إحراز تقدم نحو أهدافها، بينام أبلغت نسبة 
9 يف املائة من األطراف أنها مل تحرز تقدما نحو تحقيق الهدف. 
وحوايل ُخمس األهداف الوطنية فقط مشابهة )18 يف املائة( أو 
تتجاوز )3 يف املائة( نطاق ومستوى طموح هدف أييش. ومتيل 

األهداف الوطنية إىل تركيز أكرب عىل استعادة عنرص هدف أييش 
بدال من العنارص التي تركز عىل قدرة النظم اإليكولوجية عىل 
التحمل ومخزون الكربون. ولدى 6 يف املائة فقط من األطراف 

املبلغة أهدافا وطنية مشابهة لنطاق وطموح الهدف 15 من 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهم عىل املسار الصحيح للوفاء 

بها )انظر الرسم البياين(.
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الشكل 15-1- مشروعات االستعادة البحرية التراكمية المبلغ عنها في الفترة 2000 إلى 2020. ورسم عدد مشروعات استعادة 
محار الشعاب مقابل المحور األيمن. 28
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الهدف 16

بحلول عام 2015، يسري مفعول بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع 

الوطني.

موجز لتحقيق الهدف
أصبح بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها ساريا في 12 أكتوبر/تشرين األول 2014. وحتى يوليو/تموز 2020، صدق 126 طرفا في اتفاقية 
التنوع البيولوجي على البروتوكول، ووضع 87 طرفا تدابير وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وأنشأت 

سلطات وطنية مختصة. ويمكن اعتبار أنه تم تفعيل البروتوكول. وتم تحقيق الهدف جزئيا )ثقة مرتفعة(.1

إن التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد 
الجينية هو أحد األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي. 

ويوفر بروتوكول ناغويا، الذي اعتُمد يف عام 2010، إطارا قانونيا 
شفافا لتحقيق هذا الهدف عىل نحو فعال. ويغطي الربوتوكول 

املوارد الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة بها، فضال عن املنافع 
الناشئة عن استخدامها، من خالل تحديد التزامات أساسية 

لألطراف املتعاقدة تقتيض اتخاذ تدابري بشأن الحصول وتقاسم 
املنافع واالمتثال. ويتناول اإلطار 16-1 الصكوك الدولية األخرى 

ذات الصلة بالحصول وتقاسم املنافع.
وتشري التقارير الوطنية السادسة بشكل عام إىل أن هناك 
إجراءات جارية لتنفيذ بروتوكول ناغويا عىل املستوى الوطني 
)اإلطار 16-2(، مبا يف ذلك جهود لتعديل أو وضع الترشيعات 

ذات الصلة. وتشري العديد من التقارير أيضا إىل تنظيم حلقات 
عمل لبناء القدرات ورفع الوعي بربوتوكول ناغويا. وتشمل بعض 
التحديات املبلغ عنها محدودية املوارد املتاحة لتفعيل الربوتوكول 

ونقص الترشيعات الالزمة.
وحتى يوليو/متوز 2020، كان صدق طرفا من األطراف يف 

االتفاقية )64 يف املائة( عىل الربوتوكول، وتفيد التقارير باعتزام 
55 طرفا آخر )29 يف املائة( التصديق عليه. وعىل املستوى الدويل، 

تم تفعيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع ولجنة 
االمتثال لربوتوكول ناغويا. وعىل املستوى الوطني، أُحرز تقدم كبري 

يف وضع تدابري الحصول وتقاسم املنافع )96 طرفا و24 من غري 
األطراف(،2 وإنشاء سلطة وطنية مختصة أو أكرث )80 طرفا وسبعة 

من غري األطراف(3 وتعيني نقطة تفتيش واحدة أو أكرث لجمع 
وتلقي املعلومات ذات الصلة )80 طرفا و7 من غري األطراف(.4 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من األطراف )23( وغري األطراف 
)23( بصدد وضع تدابري بشأن الحصول وتقاسم املنافع أو تعتزم 

القيام بذلك )الشكل 1-16(.
وأصدر اثنان وثالثون طرفا يف الربوتوكول تصاريح متعلقة 

بالحصول وتقاسم املنافع ونرش 21 طرفا هذه املعلومات 
كشهادات امتثال معرتف بها دوليا يف غرفة تبادل معلومات 
الحصول وتقاسم املنافع )نرُش ما مجموعه 211 1 شهادة(.5 

ووضع بعض األطراف التي ال تشرتط املوافقة املسبقة عن علم 
من أجل الحصول عىل املوارد الجينية جميع التدابري والرتتيبات 

الالزمة لتنفيذ الربوتوكول وتُنفذ حاليا تدابري االمتثال الخاصة بها 
)18 طرفا(. وبالتايل، ميكن اعتبار أنه تم تفعيل الربوتوكول يف 87 

بلدا وكذلك عىل املستوى الدويل.
واملعلومات املتعلقة باملنافع النقدية وغري النقدية الناتجة 
عن تنفيذ بروتوكول ناغويا محدودة. ومع ذلك، أبلغ 27 طرفا 
عن تلقيه منافع مقابل منح حق الحصول عىل املوارد الجينية 
و/أو املعارف التقليدية املرتبطة بها الستخدامها، وتسهم بعض 
هذه املنافع يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام. 
وباإلضافة إىل ذلك، خلص تحليل للتقارير املؤسسية واملواقع 

اإللكرتونية لرشكات مستحرضات التجميل واألغذية إىل أن 
اإلشارات إىل الحصول وتقاسم املنافع تحظى باهتامم متزايد 

فيام يبدو، مبا يف ذلك من 17 يف املائة من رشكات مستحرضات 

الحصول على المنافع الناشئة عن 
الموارد الجينية وتقاسمها
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عنصر الهدف
بروتوكول ناغويا ساري المفعول. 1
تم تفعيل بروتوكول ناغويا. 2

1 2

اإلطار 16-1- التقدم المحرز في االتفاقات والمبادرات الدولية األخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

بخالف بروتوكول ناغويا، ُأحرز تقدم منذ عام 2010 في إطار عدد من الهيئات والمبادرات الدولية لتوسيع نطاق الحصول على 
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها:

تيسر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حصول المزارعين ومربيي النباتات على الموارد  	
الوراثية النباتية، مما يساعد على تطوير أنواع جديدة من المحاصيل وتكييف اإلنتاج الزراعي مع البيئة المتغيرة. وحتى 

فبراير/شباط 2020، تم نقل أكثر من 5.5 مليون عينة على مستوى العالم، من خالل أكثر من 000 76 عقد نت العقود 
التي يُتعرف باسم االتفاقات الموحدة لنقل المواد.6

وفي عام 2015، وضعت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة »عناصر لتيسير التنفيذ  	
المحلي للحصول وتقاسم المنافع لمختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )عناصر الحصول وتقاسم 

المنافع(.«7

وفي عام 2017، انعقد المؤتمر الحكومي الدولي المعني بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في  	
المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية )BBNJ( لوضع نص صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية األمم المتحدة 

لقانون البحار. ويتناول النص التفاوضي الحصول على الموارد الجينية البحرية وتقاسم منافعها، فضال عن المعارف 
التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية البحرية.8

وفي عام 2011، اعُتمد اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات اإلنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات  	
والفوائد األخرى بموجب منظمة الصحة العالمية. وتنسق منظمة الصحة العالمية تبادل فيروسات اإلنفلونزا من خالل 
شبكة دولية من مختبرات الصحة العامة تسمى »النظام العالمي لمراقبة اإلنفلونزا واالستجابة لها )GISRS(«. وتقوم 

المختبرات في هذا النظام العالمي بتبادل الفيروسات باستخدام االتفاقات الموحدة لنقل المواد، والعقود الملزمة التي 
تحدد شروط والتزامات تقاسم المنافع.

وتعد المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات اإلنفلونزا )GISAID( آلية لتشجيع وتحفيز التقاسم السريع لبيانات فيروسات  	
اإلنفلونزا، والسماح بالوصول الحر والمفتوح ألي شخص يقدم حالة إيجابية، ويوافق على احترام الحقوق المتأصلة 

للمساهم. وتتطلب هذه المبادرة من المستخدمين االعتراف بالمنشأ والمساهمين في منشوراتهم، وبذل قصارى الجهد 
للتعاون معهم، وبالتالي جعل تبادل البيانات مفيدا لمن يقدمها. وفي عام 2020، بدأت المبادرة المشاركة في جهود 

البحث العالمية لفهم الفيروس المسؤول عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(. وحتى 26 مايو/أيار 2020، كانت قد تمت 
إضافة أكثر من 000 32 من تسلسالت فيروس كورونا-سارس2- إلى قاعدة بيانات المبادرة، مما يساعد على اكتشاف 

الطفرات الفيروسية وتتبع حركة الفيروس عبر الكوكب.9

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

التجميل )مرتفعة من 2 يف املائة يف عام 2009( و5 يف املائة 
من رشكات األغذية واملرشوبات )مرتفعة من 2 يف املائة يف عام 

10.)2012
وكشف التقييم واالستعراض األول للتقدم املحرز يف تنفيذ 

بروتوكول ناغويا أن األطراف وغري األطراف يف الربوتوكول وصلت 
إىل مستويات مختلفة من التنفيذ، وأن هناك عددا من املجاالت 

التي تتطلب املزيد من العمل. وتشمل هذه املجاالت الحاجة إىل 
وضع تدابري بشأن الحصول وتقاسم املنافع، وتعزيز تنفيذ األحكام 

املتعلقة باالمتثال ورصد استخدام املوارد الجينية، مبا يف ذلك 
تعيني نقاط التفتيش، فضال عن األحكام الالزمة لدعم املشاركة 

الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف تنفيذ 
الربوتوكول، وزيادة الوعي بني أصحاب املصلحة املعنيني وتشجيع 

مشاركتهم يف تنفيذه.11
ويشتمل أقل من ثالثة أرباع )69 يف املائة( من االسرتاتيجيات 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق 

بالهدف 16 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، ولدى حوايل 
ربعها )28 يف املائة( نطاق عام ومستوى طموح مامثلني ملا هو 

محدد يف هدف أييش للتنوع البيولوجي. وكانت العديد من 
األهداف التي تم تحديدها عامة وتشري إىل الحصول وتقاسم 

املنافع عىل نطاق واسع، ومل يرش العديد منها رصاحة إىل 
بروتوكول ناغويا. ويشري ما يقرب من نصف األطراف يف االتفاقية 

يف تقاريرها الوطنية السادسة إىل أنها يف طريقها لتحقيق )38 
يف املائة( أهدافها الوطنية أو تجاوزها )8 يف املائة(. وأحرزت 

معظم األطراف األخرى )44 يف املائة( تقدما نحو أهدافها ولكن 
ليس مبعدل يسمح لها بتحقيقها. وذكرت أطراف قليلة أنها مل 
تحرز أي تقدم نحو تحقيق الهدف )9 يف املائة( أو أنها تبتعد 

عنه )1 يف املائة(. ولدى طرف واحد من كل سبعة أطراف )15 يف 
املائة( أهداف وطنية مامثلة للهدف 16 من أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي ويسري عىل املسار الصحيح لتحقيقه )انظر الرسم 
البياين باألعمدة(.

الهدف 15-6 تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول 

إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا
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عدد التصديقات في الشهر
إجمالي عدد التصديقات

األطراف التي لديها تدابير بشأن الحصول 
وتقاسم المنافع )49 في المائة(

األطراف التي بصدد أو تعتزم 
وضع تدابير )12 في المائة(

غير األطراف التي لديها 
تدابير )12 في المائة(

غير األطراف التي بصدد أو تعتزم 
وضع تدابير )12 في المائة(

ال توجد معلومات 
)15 في المائة(

يوضح الرسم البياني الدائري نسبة األطراف في بروتوكول ناغويا وغير األطراف التي وضعت، أو في سبيلها إلى وضع، أو تعتزم وضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع حتى يوليو/
تموز 2020. ويبين خط االتجاه إجمالي عدد التصديقات على بروتوكول ناغويا. وتوضح األعمدة عدد التصديقات في الشهر.

الشكل 16-1- االتجاهات في التصديق على بروتوكول ناغويا وفي التقدم نحو وضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع

التقدم في وضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

Lina Loos / Unsplash

اإلطار 16-2- أمثلة على التجارب القطرية والتقدم على المستوى الوطني

الهند- حتى مايو/أيار 2020، نشرت الهند ما مجموعه 928 شهادة امتثال معترف بها دوليا في غرفة تبادل معلومات  	
الحصول وتقاسم المنافع.12

بوتان- ُيشِجع اإلطار الوطني للحصول وتقاسم المنافع على أن تتضمن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع دعم القدرات  	
الوطنية، واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة واستخدام طرائق الجمع، وتأمين أسعار متميزة للمجتمعات المحلية. كما 

يضمن توجيه جزء من المنافع النقدية التي يتم تلقيها إلى صندوق بوتان للحصول وتقاسم المنافع الذي تم إنشاؤه لدعم 
جهود الحفظ. ودعمت اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع بناء القدرات المتعلقة بالتقنيات المختبرية لتحليل النباتات، 

وتطوير المنتجات الطبيعية وتوثيق المعارف التقليدية.13

إثيوبيا- استحدثت سلسلة القيمة التي كانت جزءا من المرحلة األولية من اتفاق بشأن الحصول وتقاسم المنافع فرصا  	
لعمل 857 شابا في المجتمعات المحلية.14

فنلندا- يدير برلمان شعب الصامي قاعدة بيانات تتيح تسجيل المعارف التقليدية لشعب الصامي المرتبطة بالموارد  	
الجينية والمخصصة ألغراض البحث والتطوير. ويمكن تقديم الطلبات للحصول على المعارف الموجودة في قاعدة 

البيانات إلى السلطة المختصة، التي ُتبِلغ برلمان شعب الصامي بذلك. ويجب أن توافق السلطة المختصة على الشروط 
المتفق عليها بين برلمان شعب الصامي والُمستخِدم.15

مدغشقر- قام مستخدمو الموارد الجينية بتمويل مؤسسات بحثية وطالب درجة الماجستير وتركيب مشتل جديد لألنواع  	
المتوطنة.16

جنوب أفريقيا- نفذت العديد من األنشطة لرفع الوعي بالحصول وتقاسم المنافع، وكيفية تنفيذ الحصول وتقاسم  	
المنافع وبروتوكول ناغويا على المستوى الوطني. وتشمل هذه األنشطة حلقات عمل لرفع الوعي بالتنوع البيولوجي مع 

تجار األدوية التقليدية )Muthi( والمعالجين التقليديين، وإنشاء منصة التنقيب البيولوجي وتطوير المنتجات الخاصة بنظام 
معارف الشعوب األصلية، ومنتدى التنقيب البيولوجي، وحلقات عمل إلشراك أصحاب المصلحة.17
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بحلول عام 2015، يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 
استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة.

موجز لتحقيق الهدف
بحلول الموعد النهائي المحدد في هذا الهدف وهو ديسمبر/كانون األول 2015، قدم 69 طرفا استراتيجية 

وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي تم إعدادها أو تنقيحها أو تحديثها بعد اعتماد الخطة االستراتيجية. وقدم 
101 طرف إضافي منذ ذلك الحين استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وبذلك، كان 170 طرفا 

قد وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي تتماشى مع الخطة االستراتيجية، بحلول يوليو/تموز 
2020. ويمثل ذلك 85 في المائة من األطراف في االتفاقية. ومع ذلك، هناك تفاوت في مدى اعتماد هذه 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات سياساتية وفي مدى تنفيذها بطريقة فعالة 

وتشاركية. وقد تحقق الهدف جزئيا )ثقة مرتفعة(.1

تعد االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
أداة السياسات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية عىل املستوى الوطني. 
وقد مرت غالبية األطراف بعملية ملواءمة اسرتاتيجياتها وخطط 

عملها الوطنية للتنوع البيولوجي مع الخطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولوجي 2011-2020. وميثل ذلك جهدا كبريا من جانب 

األطراف لتطبيق الخطة االسرتاتيجية وفقا للظروف الوطنية، 

ولدعم تنفيذ االتفاقية. غري أنه بالنسبة للعديد من األطراف، من 
املحتمل أن يكون الفاصل الزمني بني اعتامد الخطة االسرتاتيجية 

ووضع االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املحدثة للتنوع 
البيولوجي قد أدى إىل تأخري اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي )الشكل 17-1(. ولدعم األطراف 
يف تحديث االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

الهدف 17

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
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عدد التقارير المقدمة كل شهر
إجمالي عدد التقارير المقدمة

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم 
إعدادها أو تنقيحها أو تحديثها بعد اعتماد الخطة االستراتيجية 

للتنوع البيولوجي 2011-2020 )87 في المائة(

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
المقدمة قبل الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2011-2020 )11 في المائة(

عدم تقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولوجي )3 في المائة(

نسبة األطراف التي قدمت االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

الشكل 17-1- مدى وتوقيت تقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.2

يوضح الرسم البياني الدائري نسبة األطراف التي وضعت أو نقحت أو حدثت االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي قبل وبعد اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011. ويبين خط االتجاه العدد التراكمي لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إعدادها أو تنقيحها أو تحديثها بعد اعتماد الخطة 

االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011. وتوضح األعمدة عدد هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المقدمة في شهر معين. 
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البيولوجي ومواءمتها مع الخطة االسرتاتيجية، عقدت سلسلة 
من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، بدعم من صندوق 

التنوع البيولوجي يف اليابان. ومن خالل الصندوق ومصادر أخرى، 
دعمت أنشطة بناء القدرات الالحقة تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.4
وتشتمل اإلجراءات الرامية إىل الوصول إىل هذا الهدف، 

والتي يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر يف التقارير الوطنية، عىل 
االضطالع بأنشطة التعميم لدعم تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك خطط العمل 
والتعاون بني الوكاالت ومواءمة العمل بشأن االسرتاتيجيات 

القطاعية وخطط العمل األخرى )اإلطار 17-1(. وأشارت بعض 
األطراف أيضا إىل الرشوع يف تنفيذ خطط التنوع البيولوجي 

عىل املستويني اإلقليمي واملحيل لرتجمة االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بفعالية أكرب إىل إجراءات 

محلية )اإلطار 17-2(. وكانت التحديات املبلغ عنها عىل نطاق 
واسع للوصول إىل هذا الهدف هي عدم وجود مؤرشات لرصد 

استخدام االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
كأداة سياساتية، واملوارد املحدودة املتاحة لتنفيذ االسرتاتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وعدم اعتامد العديد 

من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إال يف 
الفرتة األخرية فقط.

وال تزال هناك العديد من التحديات اإلضافية التي تتعلق 
بوضع أو تنقيح أو تحديث االسرتاتيجيات وخطط العمل 

الوطنية للتنوع البيولوجي. كام أن عدد األطراف التي اعتمدت 
اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات 

سياساتية محدود. وتم اعتامد 69 اسرتاتيجية وخطة عمل وطنية 
للتنوع البيولوجي فقط كأدوات عىل نطاق الحكومة بأكملها 
ومثاين أخرى كأدوات تنطبق عىل قطاع البيئة. ويحتوي عدد 

قليل من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املنقحة للتنوع 
البيولوجي عىل اسرتاتيجيات بشأن تعبئة املوارد )25 طرفا(، 

واسرتاتيجيات بشأن االتصال والتوعية )38 طرفا(، واسرتاتيجيات 
بشأن تنمية القدرات )97 طرفا( أو تعكس االعتبارات الجنسانية 

2

1 3

عنصر الهدف
تقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي . 1

بحلول عام 2015
أدوات سياساتية فعالة. 2
يجري تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 3

اإلطار 17-1- أمثلة على التجارب القطرية والتقدم على المستوى الوطني3

واليات ميكرونيزيا المتحدة- أجريت عملية استشارية واسعة لوضع االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  	
للبلد، ضمت ممثلين عن المستويات الوطنية والوالئية والبلدية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمات غير 

الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والجماعات النسائية، فضال عن مجتمعات العلوم والتعليم. وتم ربط الموضوعات 
المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة وأهداف 

التنمية المستدامة. وُيعتّرف بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين كموضوعين محددين يدعمان االستراتيجية وخطة 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بأكملها.

بنما- سيتم استخدام االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بالبلد كأداة لتعميم التنوع البيولوجي  	
في السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة. وتتمثل رؤية البلد لعام 2050 في تحقيق »Un Panamá Verde« )»بنما 

الخضراء«( وتعزيز الرفاه لجميع البنميين. وترتكز الرؤية على تحول في المفهوم نحو نموذج إنمائي يجمع بين األبعاد الثالثة 
- االجتماعية واالقتصادية والبيئية - للتنمية المستدامة.

جنوب السودان– يتمثل أحد مبادئ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي للبلد في أن تسهم إدارة التنوع  	
البيولوجي بشكل مباشر في الحد من الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية. وهناك هدف محدد في االستراتيجية وخطة 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يتعلق بتعميم قيم التنوع البيولوجي في خطط التنمية الوطنية وأوراق إطار الميزانية، 
فضال عن خطط التنمية على مستوى الواليات والبلديات. وباإلضافة إلى ذلك، هناك هدف آخر يدعو الحكومة الوطنية 

وحكومات الواليات إلى استعراض التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من التآزر مع 
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

الهدف



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي110

الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

)76 طرفا( )اإلطار 17-3(. وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد قليل 
من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
التي تتناول تعميم التنوع البيولوجي يف الخطط والسياسات 

الشاملة لعدة قطاعات، أو يف سياسات القضاء عىل الفقر، أو يف 
خطط التنمية املستدامة. غري أن معظم األطراف تشري أيضا إىل 
أن الوزارات واإلدارات الحكومية املختلفة قد شاركت يف وضع 
اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وكانت 
الوزارات الحكومية األكرث مشاركة هي وزارات الزراعة ومصايد 

األسامك والغابات والتنمية أو التخطيط والسياحة والتعليم 
واملالية والتجارة والصناعة والبنية التحتية والنقل. وأشار العديد 
من األطراف أيضا إىل أن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية 

)40 طرفا( واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين )100 
طرف( والقطاع الخاص )51 طرفا( والهيئات األكادميية )70 طرفا( 

شاركت يف إعداد اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 
البيولوجي.6

وقد بُذلِت جهود كبرية لرتجمة أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي إىل التزامات وطنية، وتُدمج غالبية االسرتاتيجيات 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أهدافا متعلقة 
باألهداف العاملية. وتنعكس أهداف أييش للتنوع البيولوجي 1 

و9 و16 و17 و19 و20 عىل نطاق واسع يف االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ذات األهداف أو االلتزامات 

الوطنية املامثلة إىل حد كبري، يف حني أن األهداف 3 و6 و10 و14 
هي األقل انعكاسا. وإجامال، متيل األهداف الوطنية الواردة يف 

االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إىل أن 
تكون أقل طموحا من أهداف أييش املقابلة أو أن تكون ذات 

نطاق أضيق. وبالتايل، فإن األهداف الوطنية، إجامال، ال تتناسب 
مع مستوى الطموح املحدد يف الخطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولوجي 7.2020-2011
ويحتوي أكرث من نصف )54 يف املائة( االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف تتعلق بالهدف 17 

من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، ومن بني هذه، لدى حوايل 
الثلث )36 يف املائة( نطاق ومستوى طموح مامثلني ملا هو محدد 

يف الهدف 17 من أهداف أييش. وأفاد أكرث من نصف األطراف 
بأنها عىل املسار الصحيح لتحقيق )42 يف املائة( أهدافها الوطنية 

املرتبطة بهدف أييش أو تجاوزها )13 يف املائة( وحقق العديد من 
األطراف اآلخرين )36 يف املائة( تقدما نحو إنجازها ولكن ليس 
مبعدل يؤدي إىل تحقيقها بالكامل. وذكرت أطراف قليلة )9 يف 

املائة( أنها مل تحرز أي تقدم نحو تحقيق الهدف. ولدى أقل من 
ثلث األطراف )28 يف املائة( أهداف وطنية مامثلة للهدف 17 
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وهي عىل املسار الصحيح 

لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.8

الهدف 15-9 إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات اإلنمائية، 

واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام 2020

اإلطار 17-2- أمثلة على عمليات التخطيط دون الوطنية

في حين أن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تمثل أدوات وطنية،5 فقد أبلغ العديد من األطراف أن 
السلطات دون الوطنية، مثل الواليات والمقاطعات والمدن قد وضعت أيضا استراتيجيات للتنوع البيولوجي. وتتضمن 

األمثلة على ذلك:

كندا- وضعت مقاطعات أونتاريو ونيو برونزويك وكيبيك واألقاليم الشمالية الغربية ومدينتا إدمونتون ومونتريال وكذلك  	
منطقة وادي فريزر بمقاطعة كولومبيا البريطانية استراتيجيات وخطط عمل للتنوع البيولوجي.

الصين- بحلول مايو/أيار 2016، كانت 18 مقاطعة قد أكملت وأصدرت استراتيجياتها وخطط عملها المحلية بشأن حفظ  	
التنوع البيولوجي.

جمهورية كوريا- وضعت تسع حكومات دون وطنية استراتيجيات إقليمية للتنوع البيولوجي، وأصدرت ثماني خطط عمل  	
لحفظ الحياة البرية أو حمايتها.

المكسيك- وضعت سبع عشرة والية، فضال عن مكسيكو سيتي، استراتيجيات للتنوع البيولوجي. 	
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

Rafal Cichawa/Shutterstock

اإلطار 17-3- المنظور الجنساني واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

يعد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أحد أهداف خطة العمل 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2015-2020 الواردة في االتفاقية، وقد أدرج عدد من األطراف أنشطة محددة بشأن 

المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وعلى سبيل المثال، عينت إريتريا االتحاد 
الوطني للمرأة اإلريترية ليكون مسؤوال عن تعبئة النساء للمشاركة في تخطيط وتنفيذ ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، بناء على 

دور االتحاد في تعبئة المجتمعات المحلية في البرامج والمشاريع المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. 
وخصصت ليبيريا في ميزانية خطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي 000 500 دوالر لمشاريع ممولة بائتمان متناهي 

الصغر لدعم تمكين المرأة.9 غير أنه على الرغم من هذه األمثلة اإليجابية، فقد خلصت االستعراضات إلى أن حوالي نصف 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي فقط تحتوي على إشارات إلى المنظور الجنساني والمرأة. ويمثل ذلك 
فرصة ضائعة لدمج المنظور الجنساني في سياسة التنوع البيولوجي.10 وتتضمن اإلجراءات الموصى بها للتعبير بشكل أفضل 

عن المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ما يلي: جمع وتطبيق البيانات المصنفة 
حسب نوع الجنس؛ وضمان المشاركة المنصفة؛ وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها؛ وضمان المساواة في الحصول على الموارد 
البيولوجية والسيطرة عليها واالستفادة منها؛ وبناء الوعي والقدرات؛ وضمان توافر موارد كافية لمبادرات التنوع البيولوجي 

المراعية للمنظور الجنساني.
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بحلول عام 2020، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية 
والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها 

المألوف للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج 
وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 

والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة.

موجز لتحقيق الهدف
حدثت زيادة في االعتراف بقيمة المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام، سواء في منتديات 

السياسات العالمية أو في المجتمع العلمي. غير أنه على الرغم من التقدم المحرز في بعض البلدان، هناك 
معلومات محدودة تشير إلى أن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام تحظى باالحترام على نطاق 

واسع و/أو تنعكس في التشريعات الوطنية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية أو تشير إلى مدى مشاركة الشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية بشكل فعال في العمليات ذات الصلة. لم يتحقق الهدف )ثقة منخفضة(.1

مقارنة بالتقارير الوطنية الخامسة، تُظهر التقارير الوطنية 
السادسة زيادة كبرية يف املعلومات املتعلقة بتنفيذ الهدف 18 من 

أهداف أييش ومساهمة املعارف التقليدية واإلجراءات الجامعية 
للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف تحقيق أهداف أخرى، 
مثال من خالل االستخدام املألوف املستدام والزراعة التقليدية. 
وتشتمل اإلجراءات التي تُبلغ عنها األطراف عادة يف تقاريرها 

الوطنية للوصول إىل أهدافها عىل الجهود املبذولة لتوثيق املعارف 
التقليدية بشكل أفضل، والجهود املبذولة لحامية املعارف 

التقليدية وضامن تعويض الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية 
بشكل عادل عن استخدام معارفها، وبرامج بناء القدرات التي 

تركز عىل املعارف التقليدية. وتشري بعض التقارير الوطنية 
أيضا إىل إجراءات لتحسني االعرتاف القانوين بحقوق الشعوب 

األصلية واملجتمعات املحلية. ومن التحديات العامة املشار إليها 
يف التقارير نقص القدرات واملوارد إلدماج وانعكاس املعارف 
التقليدية واالستخدام املألوف املستدام يف املسائل املتعلقة 

بالحفظ.2
وعىل الرغم من العدد املتزايد من األمثلة اإليجابية عىل 

التقدم عىل املستوى الوطني )اإلطار 18-1(، فإن دور املعارف 

التقليدية والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف حفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه املستدام ال يزال غري معرتف به عموما 
يف العمليات الوطنية. فعىل سبيل املثال، أفاد 40 طرفا فقط 

بأن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية شاركت يف عمليات 
استعراض اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي.3

وهناك معلومات محدودة عىل املستوى العاملي عن مدى 
إدماج املعارف التقليدية واالستخدام املألوف يف تنفيذ االتفاقية. 

وعىل الرغم من تزايد الوثائق املتعلقة بالقيمة املحتملة للمعارف 
التقليدية يف الحفظ واالستخدام املستدام، إال أنه غالبا ما يكون 

هناك نقص يف االتصال بني الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية 
واملجتمع العلمي،4 وغالبا ما ال تأخذ تقييامت التنوع البيولوجي 

يف االعتبار املعارف املحلية والتقليدية.5
وقد أظهرت العديد من األمثلة الطرق التي ميكن من خاللها 

أن يؤدي الجمع بني املعارف التقليدية والعلوم إىل حلول بناءة 
لتحديات مختلفة،6 وإىل وضع سياسات أنسب لألوضاع القامئة 
عىل أرض الواقع.7 وإحدى املؤرشات للتقدم يف هذا الصدد هو 

اإلطار املفاهيمي للمنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات 
يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي 

المعارف التقليدية

الهدف 18
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عنصر الهدف
احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية. 1
إدماج المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية. 2
المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية. 3

2

1 3

اإلطار 18-1- أمثلة على التجارب القطرية والتقدم على المستوى الوطني

أستراليا- ُأنشئت اللجنة االستشارية للشعوب األصلية بموجب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي لتقديم  	
المشورة إلى وزير البيئة والحكومة األسترالية بشأن السياسات والمسائل التنفيذية المتعلقة بإدارة األراضي والبحار ذات 
الصلة بالشعوب األصلية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القانون. وقد ساهمت اللجنة االستشارية للشعوب األصلية في 

تقديم المشورة لضمان االعتراف بالمعارف التقليدية للشعوب األصلية ودعمها لنقلها وإدماجها في السياسات والبرامج 
الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعمليات اتخاذ القرارات التنظيمية. واستفادت اللجنة العلمية لألنواع المهددة 

باالنقراض من خبرة األعضاء لتحسين مشاركة الشعوب األصلية وفهمها فيما يتعلق بآثار قراراتها على أرض الواقع على 
الشعوب األصلية األسترالية.8

إسواتيني- ُتجرى مسوحات لألصول النباتية، بالتشاور مع المعالجين التقليديين، لتحديد أنواع النباتات المستخدمة بشكل  	
شائع في الطب التقليدي والطقوس التقليدية. وتساعد هذه المسوح على إبالغ القرارات بشأن االستخدام المستدام.9

كندا- تقوم بعض مجتمعات الشعوب األصلية بحماية وإدارة الموارد البرية والبحرية من خالل برامج األوصياء األصليين.  	
وفي حين أن هذه البرامج موجودة منذ عدة عقود، فقد عملت في الغالب في عزلة. وفي عام 2017، استثمرت كندا 25 
مليون دوالر كندي على مدى خمس سنوات لدعم مبادرة رائدة إلنشاء شبكة وطنية لبرامج األوصياء األصليين القائمة. 

ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في إعطاء الشعوب األصلية المزيد من المسؤولية والموارد إلدارة أراضيها التقليدية 
والمجاري المائية. وستيسر هذه المبادرة الشراكة مع مجتمعات الشعوب األصلية وستوفر تمويال إضافيا لبرامج الشعوب 

األصلية الحالية لدعم أنشطتها المتعلقة برصد السالمة اإليكولوجية، والحفاظ على المواقع الثقافية، وحماية المناطق 
واألنواع الحساسة. وباإلضافة إلى ذلك، تدعم كندا تنفيذ برنامج »جارديان« الرائد في خليج القطب الشمالي، في مقاطعة 
نونافوت. وسيدعم التمويل جمعية Qikiqtani Inuit الستكشاف كيفية مشاركة شعب اإلينويت في إدارة منطقة محمية 

Tallurutiup Imanga الوطنية البحرية، وهي أحدث وأكبر منطقة محمية بحرية في كندا.10

كوستاريكا- ُأنشئت آلية للتشاور مع الشعوب األصلية في عام 2018. ويتمثل الهدف من هذه اآللية في ضمان التشاور  	
مع الشعوب األصلية من خالل اإلجراءات المناسبة ومن خالل مؤسساتها التمثيلية، كلما كان من المحتمل أن تؤثر 

التدابير اإلدارية أو مشاريع القوانين عليها. وللمساعدة في تفعيل هذه اآللية، وضعت حكومة كوستاريكا و22 ممثال عن 
الشعوب األصلية دليال يوضح للمؤسسات الحكومية كيفية االمتثال اللتزام التشاور مع هذه الشعوب عندما يكون من 

المحتمل أن يؤثر تدبير أو مشروع ما على حقوقها الجماعية.11

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

يعطي اعتبارا رصيحا ملختلف التخصصات العلمية وأصحاب 
املصلحة ونظم املعارف، مبا يف ذلك املعارف األصلية واملحلية.12 

كام أسهم أصحاب املعارف األصلية بشكل كبري يف التقييم العاملي 
الذي أجراه املنرب للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 
ومثال آخر عىل محاولة إدخال املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية 

واملجتمعات املحلية يف عمليات صنع القرار عىل املستوى الدويل 
هي نرشة التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي )اإلطار 2-18(.

وتم تطوير عدد من األدوات مبوجب االتفاقية لتوجيه 
اإلجراءات الرامية إىل تعزيز احرتام املعارف التقليدية خالل 

العقد املايض. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية الطوعية موتز 
كوستال بشأن املوافقة املسبقة عن علم الستخدام املعارف 

واالبتكارات واملامرسات التقليدية واملبادئ التوجيهية الطوعية 
روتسوليهريساجيك إلعادة توطني املعارف التقليدية.13

ويحتوي أكرث من ثلثي )67 يف املائة( االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عىل أهداف وطنية تتعلق 

بالهدف 18 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ويسري أكرث من 

ثلث األطراف )35 يف املائة( عىل املسار الصحيح لتحقيق أهدافها 
الوطنية أو تجاوزها )5 يف املائة(. وأحرز أكرث من نصف األطراف 

)52 يف املائة( تقدما نحو أهدافها ولكن ليس مبعدل يسمح 
بتحقيقها. وأبلغ عدد قليل من األطراف )8 يف املائة( عن عدم 
إحراز أي تقدم نحو الهدف. غري أن حوايل ُخمس األطراف )21 

يف املائة( فقط لديها أهداف وطنية ذات نطاق ومستوى طموح 
مامثلني ملا هو محدد يف هدف أييش. وتركز العديد من األهداف 
عىل احرتام املعارف واالبتكارات واملامرسات التقليدية وإدماجها 

يف تنفيذ االتفاقية، ولكن يركز عدد أقل عىل ضامن املشاركة 
الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية. ومن 
بني األطراف التي قدمت تقاريرها، لدى أقل من الُعرش )9 يف 

املائة( أهداف وطنية مامثلة للهدف 18 من أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي وهي أيضا عىل املسار الصحيح لتحقيقها )انظر الرسم 

البياين باألعمدة(.

الهدف 1-4 ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس 
الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، 

وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغيره من الحقوق المتعّلقة بأشكال الملكية 
األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، 

والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

الهدف 16-7 ضمان اتخاذ القرارات على نحو 
مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي 

وتمثيلي على جميع المستويات

TOM...foto / Shutterstock
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية

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

تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 18-2- الرسائل الرئيسية للطبعة الثانية من نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي

حددت الطبعة الثانية من نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي أربع رسائل رفيعة المستوى وشاملة تتعلق بالشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية والتنوع البيولوجي:

تقدم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مساهمات حيوية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويمثل  1-
تجاهل هذه المساهمات، بما في ذلك االعتراف بها على نطاق محدود في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي، فرصة ضائعة. ومن شأن االعتراف بهذه اإلجراءات ودعمها بشكل أفضل أن يساعد على تأمين مستقبل كل 

من الطبيعة والثقافات.

يعد تأمين الحيازة العرفية لألراضي والحقوق على المعارف والموارد أمرا أساسيا لتحقيق رفاه المجتمع المحلي فضال عن  2-
تحقيق األهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وتغير المناخ.

من شأن عمليات التفاعل والتعاون والشراكات المستدامة بين العلوم ونظم المعارف األصلية والمحلية أن تثري عمليات  3-
حل المشاكل وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشموال وإلى المعاملة بالمثل. ويمكن للطرق التي تتبعها الشعوب 

األصلية في اكتساب المعارف والوجود أن تثير وتلهم روايات ورؤى جديدة للحياة في انسجام مع الطبيعة.

إن القيم وأساليب الحياة والمعارف ونظم حوكمة الموارد وإدارتها واقتصادات وتكنولوجيات الشعوب األصلية  4-
والمجتمعات المحلية يمكن أن تقدم الكثير من أجل إعادة تصور النظم العالمية التي ال تترك أحدا يتخلف عن الركب. 
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بحلول عام 2020، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع 
البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه 

المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع.

موجز لتحقيق الهدف
ُأحرز تقدم كبير منذ عام 2010 في توليد وتقاسم وتقييم المعارف والبيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
حيث أتاح تجميع البيانات الضخمة والتقدم في مجالي النمذجة والذكاء االصطناعي فرصا جديدة لتحسين 

فهم المحيط الحيوي. غير أنه ال تزال هناك اختالالت رئيسية في موقع الدراسات وعمليات الرصد وتركيزها 
التصنيفي. وال تزال هناك فجوات في المعلومات المتعلقة بنتائج فقدان التنوع البيولوجي على الناس، كما أن 

تطبيق معارف التنوع البيولوجي في صنع القرار محدود. وتحقق الهدف جزئيا )ثقة متوسطة(.1

تشري العديد من األطراف يف تقاريرها الوطنية إىل إجراءات 
لتعزيز برامج التعليم والتدريب املتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

وتطوير وتعزيز برامج البحث العلمي، وإعداد قوائم جرد لألنواع، 
وتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية وزيادة كمية وجودة 
معلومات التنوع البيولوجي عموما )اإلطار 19-1(. وتشري بعض 
التقارير أيضا إىل إنشاء قواعد بيانات وطنية للتنوع البيولوجي، 
وآليات غرف تبادل املعلومات، وإعداد منشورات وتعزيز الرصد 

املجتمعي )اإلطار 19-2(. وعموما، يبدو أن معظم اإلجراءات 
تتعلق بتوثيق وتوليد املعارف املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وال 
سيام يف النظم اإليكولوجية األرضية. وعىل سبيل املقارنة، يبدو 
أن هناك إجراءات أقل بشأن توليد املعلومات املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي للبيئات البحرية وبيئات املياه الداخلية، وبشأن تقاسم 
املعلومات وتطبيقها يف صنع القرار.

وتساعد آلية غرفة تبادل املعلومات التابعة التفاقية التنوع 
البيولوجي عىل تعزيز التعاون التقني والعلمي عن طريق تيسري 

تبادل املعلومات والخربات واألدوات والتكنولوجيات. وهي تتألف 
من شبكة عاملية من آليات غرف تبادل املعلومات الوطنية ومن 

الرشكاء ومنصة مركزية تستضيفها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وارتفع عدد مواقع آليات غرف تبادل املعلومات الوطنية من 
89 موقعا يف عام 2010 إىل 101 موقع يف عام 2020، وهناك 

املزيد من البلدان التي تعمل عىل إنشاء مواقع و/أو ربطها بآلية 
غرفة تبادل املعلومات املركزية.2 وتستخدم األطراف أيضا أداة 
Bioland،3 وهي حل جاهز لالستخدام طورته األمانة ملساعدة 

األطراف يف إنشاء أو تحسني آليات غرف تبادل املعلومات الوطنية 
الخاصة بها.

وميثل إنشاء املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عام 

2013 وإنتاج تقييامته املختلفة مبا يف ذلك التقييم العاملي للتنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تقدما كبريا يف املعلومات 

املتاحة لدعم السياسات والقرارات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.4
وقد زاد عدد املؤرشات املتاحة لرصد التغريات املتعلقة 

بالتنوع البيولوجي، عىل نطاقات مكانية وزمنية مختلفة، والتي 
تم جمعها يف إطار رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي.5 وعالوة 
عىل ذلك، بلغ عدد املؤرشات املستخدمة يف التقارير الوطنية 
السادسة 84 مؤرشا، مقابل 49 يف التقارير الوطنية الخامسة.6

 )EBV( وقد ساعد وضع متغريات التنوع البيولوجي األساسية
من خالل شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق املعني 

برصد األرض )GEO BON(، إىل جانب العمليات واألدوات ذات 
الصلة لتطبيقها، عىل تحديد مكونات التنوع البيولوجي التي 

يجب رصدها وقياسها من أجل دراسة تغري التنوع البيولوجي 
واإلبالغ عنه وإدارته. ويجري تجميع املتغريات يف ست فئات، 
تقيس الرتكيب الجيني، ومجموعات األنواع، وسامت األنواع، 

وتكوين املجتمعات، وعمل النظم اإليكولوجية، وهيكل النظم 
اإليكولوجية.7 ويجري إنشاء شبكات رصد التنوع البيولوجي 

يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، والقطب الشاميل، وأوروبا ويف 
جميع أنحاء األمريكتني، فضال عن الشبكات املواضيعية للتنوع 

البيولوجي البحري والتنوع البيولوجي للمياه العذبة والرتبة.

الهدف 19

تبادل المعلومات والمعارف
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ويتضح النمو يف توافر البيانات واملعلومات املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي من خالل عدد من املقاييس. فعىل سبيل املثال، 
تضاعف عدد األنواع التي تم تقييمها عىل أنها تواجه خطر 

االنقراض يف القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف 
العقد املايض، حيث تجاوز 000 120 نوع خالل عام 2020. ومع 
ذلك، ال تزال تقييامت القامئة الحمراء ال تغطي إال 6 يف املائة من 

األنواع املوصوفة )الشكل 1-19(.
وتجاوز عدد سجالت تواجد األنواع التي ميكن الوصول إليها 

بحرية من خالل املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي 
)GBIF( املليار سجل خالل عام 2018، وبلغ أكرث من 1.4 مليار 
سجل بحلول مايو/أيار 2020، أي زيادة قدرها سبع مرات عىل 
مدار عقد من الزمن )الشكل 19-2(. وتُستخدم هذه البيانات 

عىل نطاق واسع يف البحوث املتعلقة بالحفظ، وآثار تغري املناخ، 
واألنواع الغريبة الغازية، واألمن الغذايئ وصحة اإلنسان، ضمن 

غريها من املجاالت األخرى ذات الصلة بالسياسات.9 وعىل 
الرغم من ذلك، ال تزال هذه البيانات متحيزة بشدة تجاه أنواع 

الحيوانات، وخاصة الطيور والنباتات األعىل، وال تزال العديد من 
النظم اإليكولوجية األكرث تنوعا، وخاصة يف املناطق االستوائية، 

ممثلة متثيال ناقصا إىل حد كبري.10 ويتيح نظام معلومات التنوع 
البيولوجي للمحيطات )OBIS(، املتخصص يف تعبئة البيانات 

لدعم البحوث والسياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري، 
إمكانية الوصول إىل ما يقرب من 60 مليون سجل تواجد بشأن 

أكرث من 000 131 نوع يف عام 2020، باملقارنة مع 22 مليون 
سجل يف عام 11.2010

وتعزز التكنولوجيات الناشئة بشكل كبري القدرة عىل 
استكشاف التنوع البيولوجي وفهمه. ويتيح استخدام الحمض 

النووي البيئي )eDNA( وأخذ العينات امليتاجينومية 
رصد التنوع البيولوجي دون مراقبة الكائنات الفردية أو 

جمعها. وأنشأ نظام بيانات شفرة الخطوط العمودية للحياة 
))Barcode of Life Data System )BOLD( مكتبة تضم أكرث 

من نصف مليون من »أرقام فهرس شفرة الخطوط العمودية« 
العامة، وتجمع التسلسالت الجينية يف وحدات تتوافق مع األنواع 
املعروفة، مام يساعد عىل تحديدها لدعم مجموعة من تطبيقات 
البحوث والسياسات.12 ويدعم الذكاء االصطناعي بالفعل التعرف 

 ،iNaturalist عىل األنواع من خالل املنصات التشاركية مثل
ويُطبق لدعم مراقبة األحياء الربية يف الوقت الفعيل من خالل 

صور ملتقطة بواسطة مصائد الكامريات.13 وتعد املراقبة الصوتية 
البيولوجية وتتبع الحيوانات عرب السواتل من بني مجموعة 

من التطبيقات التكنولوجية األخرى التي تتيح التوسع الرسيع 
للبيانات املتاحة لدعم معارف التنوع البيولوجي.

عنصر الهدف
تحسين المعارف والعلوم والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 1
تقاسم المعارف والعلوم والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 2
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الشكل 19-1- نمو عدد األنواع التي تم تقييمها من خالل القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.8

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

ويتمثل أحد التحديات الحالية التي تواجه تطوير املعارف 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف نقص البيانات االجتامعية 

واالقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك بيانات 
مصنفة حسب نوع الجنس. وميكن أن تؤدي هذه الفجوات إىل 

معلومات مضللة وتهدد اإلدارة الفعالة. وعىل سبيل املثال، خلص 
استعراض ملصايد األسامك صغرية النطاق إىل أن نقص البيانات 

الكمية عن حجم مصيد صيادي األسامك من النساء أدى إىل 
تقدير إجاميل املصيد وتنوع الحيوانات واملوائل التي يستهدفها 

الصيادون بأقل من حجمه.15
وتحتوي أغلبية االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي )84 يف املائة( عىل أهداف تتعلق بالهدف 19 من 
أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ومن بني األطراف التي قيّمت 

التقدم نحو تحقيق أهدافها الوطنية، فإن ما يقرب من النصف 
)47 يف املائة( يف طريقها لتحقيق الهدف أو تجاوزه )1 يف املائة(. 
ومعظم األطراف األخرى )46 يف املائة( حققت بعض التقدم نحو 

أهدافها وأبلغت 7 يف املائة فقط عن عدم إحراز أي تقدم. غري 
أن نطاق ومستوى طموح أقل من ثلث األهداف الوطنية )28 

يف املائة( مامثلني لهدف أييش أو تتجاوزه )1 يف املائة(. ويتناول 
عدد قليل من األهداف تقاسم معلومات وتكنولوجيات التنوع 
البيولوجي أو تطبيقها. ومن بني األطراف التي قدمت تقاريرها، 
لدى أقل من الُخمس )15 يف املائة( أهداف وطنية ذات نطاق 
وطموح مامثلني لهدف أييش للتنوع البيولوجي وهي أيضا عىل 

املسار الصحيح لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.16

الهدف 17-18 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
... ولتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة 

التوقيت وموثوقة ... بحلول عام 2020
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عدد سجالت التواجد
عدد األنواع التي لديها 

سجالت تواجد

نسبة األنواع التي لديها سجالت تواجد في 
كل مملكة، 2020

 الحيوانات
)62 في المائة(

 النباتات
)27 في المائة(

الفطريات )7 في المائة(

أخرى
)4 في 
المائة(

الشكل 19-2- النمو في سجالت تواجد األنواع في المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي14

تعبئة بيانات الوصول المفتوح من خالل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي. وتوضح الخطوط عدد سجالت تواجد األنواع بمرور الوقت، وعدد األنواع التي لها سجالت تواجد.
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تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

اإلطار 19-1- أمثلة على التجارب القطرية والتقدم على المستوى الوطني

كمبوديا- من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى معلومات التنوع البيولوجي وتقاسمها، تم إنشاء بوابة إلكترونية في عام  	
2018 تجمع المعلومات ذات الصلة باتفاقيات ريو الثالث. وتستند المعلومات الموجودة في البوابة اإللكترونية إلى 

المؤشرات الرئيسية. وُتستخدم البيانات التي يتم جمعها من خالل البوابة لتعبئة غرفة تبادل المعلومات الوطنية ودعم 
عمل نقاط االتصال التابعة التفاقيات ريو وكذلك للمساعدة على زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي وقيمه ووضعه واتجاهاته 

بشكل عام.17

كندا- يجمع برنامج مراقبة الطبيعة )NatureWatch( بين العديد من برامج المراقبة التشاركية، بما في ذلك البرامج  	
المتعلقة بالضفادع والجليد والنباتات والديدان واألعشاب الدفلية واألحياء البرية القطبية. وقد ُأطلق البرنامج في البداية 

في عام 2000، ولكنه توسع منذ عام 2014 بشكل كبير من خالل االنخراط مع شركاء جدد وعمليات تعاون جديدة، بما في 
ذلك الشراكات مع دوري الهوكي الوطني وشركات السياحة اإليكولوجية ومجموعات شباب اإلنويت ومعلمي المدارس 

االبتدائية وكشافة كندا والمتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا.18

مالوي- من خالل مشروع رسم أولويات التنوع البيولوجي، ُيجري البلد تقييمات مكانية للتنوع البيولوجي ويشرك أصحاب  	
المصلحة لتحديد وتطوير األدلة المتعلقة بالمفاضالت وآثار السياسات في 36 قطاعا مختلفا. وفي إطار هذا المشروع، 

الذي يتم دعمه من خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي، يقوم البلد بتطوير منتجات الخرائط وتحديد فرص التعميم مع 
القطاعات ذات الصلة.19

اإلطار 19-2- الرصد المجتمعي للتنوع البيولوجي

يتزايد االعتراف بدور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في رصد حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته وتهديداته. وعلى سبيل 
المثال:

غواتيماال- تراقب مجتمعات الشعوب األصلية الغابات المجتمعية من أجل الحفاظ على سالمة الغابات والطيور والثدييات  	
والنباتات المهددة باالنقراض. وتحتفظ بنظام مجتمعي للرصد والمعلومات )CBMIS( يتتبع الحالة واالتجاهات والقيم 

والممارسات الثقافية المرتبطة باألنواع المهددة باالنقراض، ويوفر معلومات لدعم إدارة الغابات.20

االتحاد الرويس- ُتعد حديقة بيكين الوطني أكبر غابة طبيعية محمية في المنطقة شبه المعتدلة بأوراسيا. وقد ُأنشئت الحديقة  	

بأهداف مشتركة تتمثل في حفظ التنوع البيولوجي واستعادته، وحماية ثقافة الغابات التي لدى الشعوب األصلية في 
هذه المنطقة – أودجي وناناي )Udege وNanai(. ويعمل في الحديقة 114 شخصا، 70 منهم من الشعوب األصلية. 

ويقوم موظفو الحديقة من الشعوب األصلية بمهام مختلفة، بما في ذلك المراقبة المجتمعية التي تستخدم المعارف 
والممارسات والطقوس التقليدية جنبا إلى جنب مع التكنولوجيات ونظم المعلومات الحديثة.21
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بحلول عام 2020، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد 
الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 من جميع 
المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد. ويخضع هذا 

الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ 
عنها.1

موجز لتحقيق الهدف
حدثت زيادات في الموارد المحلية المخصصة للتنوع البيولوجي في بعض البلدان، وظلت الموارد ثابتة على 
نطاق واسع في بلدان أخرى خالل العقد الماضي. وتضاعفت تقريبا الموارد المالية المتاحة للتنوع البيولوجي 
من خالل التدفقات الدولية والمساعدة اإلنمائية الرسمية. ومع ذلك، عندما تؤخذ جميع مصادر تمويل التنوع 

البيولوجي في الحسبان، فإن الزيادة في تمويل التنوع البيولوجي لن تبدو كافية مقارنة باالحتياجات. وعالوة على 
ذلك، فإن هذه الموارد يطغى عليها دعم األنشطة الضارة بالتنوع البيولوجي )انظر الهدف 3 من أهدف أيشي(. 

وقد اقتصر التقدم في تحديد احتياجات التمويل والفجوات واألولويات ووضع الخطط المالية الوطنية وتقييمات 
قيم التنوع البيولوجي على عدد قليل نسبيا من البلدان )انظر الهدف 2 من أهدف أيشي(. وتحقق الهدف جزئيا 

)ثقة مرتفعة(.2

يف حني أن من الصعب تقييم التغريات يف تدفقات التمويل 
العاملية املخصصة للتنوع البيولوجي مبرور الوقت، بسبب 

الفجوات يف البيانات واملنهجيات املختلفة، فإن البيانات املتاحة 
تشري إىل أن التمويل العاملي للتنوع البيولوجي يبلغ يف حدود 

78-91 مليار دوالر سنويا )متوسط الفرتة   2015-2017(.3 وتنفق 
الحكومات مبالغ أكرب بكثري عىل الدعم املحتمل أن يكون ضارا 

بالتنوع البيولوجي.4 ويف حني أن تقديرات االحتياجات من 
التمويل للتنوع البيولوجي تختلف اختالفا كبريا، فإن التقديرات 

املتحفظة تشري إىل أنها تبلغ مئات املليارات من الدوالرات 
األمريكية.5 ويأيت معظم متويل التنوع البيولوجي من مصادر 
محلية: حوايل 67.8 مليار دوالر سنويا من عام 2015 إىل عام 

6.2017
وتشري العديد من األطراف يف تقاريرها الوطنية السادسة إىل 

الجهود املبذولة لزيادة التمويل املحيل للتنوع البيولوجي وإىل 
أهمية الرشاكات والربامج، مبا يف ذلك مع مبادرة متويل التنوع 

البيولوجي )BIOFIN(.7 ويف حني أن التمويل الوارد من املصادر 
األجنبية عادة ما يُقدم ملرشوعات معينة، فإن بعض األطراف 

أقامت رشاكات وأنشأت آليات متويل لتوفري متويل أكرث استدامة 

)اإلطار 20-1(. وتشري بعض األطراف إىل إجراء إصالحات رضيبية 
ووضع حوافز لتوفري التمويل ملشاريع التنوع البيولوجي، مثل 

رضيبة السياحة لتمويل تشغيل املناطق املحمية. وعىل الرغم من 
اإلجراءات التي اتُخذت، كثريا ما يتم تحديد توافر املوارد كتحد 

يواجه التنفيذ. كام أشار بعض األطراف إىل تجزؤ التمويل ونقص 
اسرتاتيجيات التمويل الشمويل كتحديني.

وتشري املعلومات املقدمة من خالل إطار اإلبالغ املايل 
املتعلق بالهدف 20 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي إىل أن 
28 طرفا لديها اتجاهات متزايدة يف مواردها املحلية املخصصة 
للتنوع البيولوجي بينام مل يطرأ تغيري لدى 24 طرفا وكان لدى 
13 طرفا اتجاهات متناقصة. وبالنسبة لألطراف الثالثة عرش، مل 
يتيرس تحديد االتجاهات أو كانت غري حاسمة.8 ويبني املصدر 
نفسه بعض التقدم الذي أحرزته األطراف فيام يتعلق بإدماج 
التنوع البيولوجي يف األولويات وخطط التنمية الوطنية: أشار 
53 طرفا )60 يف املائة من األطراف التي قدمت تقارير، ولكن 

27 يف املائة فقط بشكل عام( إىل اإلدماج الشامل وأبلغ األطراف 
الخمسة والعرشون املتبقية عن بعض التقدم. وعىل النحو املشار 

إليه أعاله، أبلغ 78 طرفا )40 يف املائة من األطراف إجامال( 

الهدف 20

تعبئة الموارد من جميع المصادر
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عن اإلنفاق، ولكن أبلغ عدد أقل عن االحتياجات من التمويل 
والفجوات واألولويات. وأُحرز تقدم أقل يف إعداد الخطط املالية 
الوطنية ويف تقييم قيم التنوع البيولوجي، حيث وضع 23 طرفا 

فقط عنارص خطة متويل )وأشار ثلثا األطراف التي قدمت تقارير 
عن عدم كفاية املوارد للقيام بذلك(. ومع ذلك، أجرت نسبة 83 

يف املائة من األطراف نوعا من أنواع التقييم.
ويقدر التمويل الدويل العام للتنوع البيولوجي، والذي 

يشمل املساعدة اإلمنائية الرسمية والتدفقات املقدمة برشوط 
غري تيسريية )الثنائية واملتعددة األطراف(، بنحو 3.9 مليار دوالر 

يف السنة بني عامي 2015 و2017 وذلك للتمويل الذي ينصب 
تركيزه األسايس عىل التنوع البيولوجي، و9.3 مليار دوالر يف السنة 

إذا أُدرج التمويل اآلخر الذي ينطوي عىل عنارص مهمة تتعلق 
بالتنوع البيولوجي، مام يعكس تقريبا زيادة مبقدار الضعف عىل 

مدى العقد.11 وعند مقارنة متوسطات الفرتة 2006-2010 بالفرتة 
2015-2018، زادت املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية وحدها 

بنسبة 76 يف املائة تقريبا للتمويل املرتبط بشكل أسايس بالتنوع 
البيولوجي، وبأكرث من 100 يف املائة إذا وضع يف االعتبار كل 

التمويل )الشكل 20-1(. ويبني ترجيح الفئتني )األساسية بنسبة 
100 يف املائة، واملهمة بنسبة 40 يف املائة( زيادة تقارب 100 يف 

املائة بني نفس الفرتتني.

 )DAC( وزادت األطراف األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشكل 
جامعي دعمها املقدم لتمويل التنوع البيولوجي الدويل العام 

بنسبة 130 يف املائة بني الفرتة 2006-2010 وعام 12.2015 ويتسق 
ذلك مع املعلومات التي قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ 

عنصر الهدف
مضاعفة التدفقات المالية الدولية. 1
إدراج التنوع البيولوجي في الخطط الوطنية. 2
اإلبالغ عن النفقات واالحتياجات والفجوات واألولويات. 3
إعداد خطط التمويل والتقييمات. 4
تعبئة الموارد المالية المحلية. 5

2 4

1 5

3

الجدول 20-1- التمويل المقدم من خالل المجال البؤري للتنوع البيولوجي واالستثمارات األخرى ذات الصلة

التجديد الرابع لموارد 
مرفق البيئة العالمية

)2010-2006(

التجديد الخامس لموارد 
مرفق البيئة العالمية

)2014-2010(

التجديد السادس لموارد 
مرفق البيئة العالمية

)2018-2014(

التجديد السابع لموارد 
مرفق البيئة العالمية

)2022-2018(

305 981 291 0001 000 101 0001 000 080 0001 380 880المجال البؤري للتنوع البيولوجي

استثمارات مرفق البيئة العالمية 
األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

326 110 000830 000 0001 041 000 000901 025 165

470 006 193 0002 000 142 0002 000 910 0001 490 206 1المجموع

اإلطار 20-1- أمثلة على التجارب القطرية والتقدم على المستوى الوطني

 غينيا-بيساو- ُأنشئت مؤسسة BioGuinea، وهي آلية تمويل مستدامة ألنشطة حفظ التنوع البيولوجي، بالشراكة مع  	
الحكومة الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبدعم آخر على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك من مرفق 
البيئة العالمية والبنك الدولي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومؤسسة مافا من أجل الطبيعة واالتحاد األوروبي. وتعتبر 

المؤسسة من المرافق العامة، وهي ليست ذات أغراض سياسية وتم تأسيسها لجعل استخدام الموارد أكثر كفاءة وفعالية 
وشفافية.9

بنما- ُأنشئ صندوق استئماني من خالل شراكة مع وزارة البيئة ومصرف بنما الوطني، برأسمال أولي قدره 1.5 مليون  	
دوالر من مرفق البيئة العالمية. ويقدم هذا الصندوق مصدر تمويل دائما للمبادرات البيئية التي يضطلع بها القطاعان 

العام والخاص وكذلك من خالل التعاون الدولي.10

الهدف
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الهدف ذو الصلة من أهداف التنمية المستدامة

املايل املتعلق بالهدف 20 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي 
والذي يوضح أن عرشة أطراف ضاعفت عىل األقل تدفقات 

مساعدتها الدولية للتنوع البيولوجي بحلول عام 2015. ووصل 
التمويل املقدم كمساعدة إمنائية رسمية من خالل الدول األعضاء 

يف لجنة املساعدة اإلمنائية بدوره إىل ما يقدر بنحو 200 مليون 

دوالر إىل 510 ماليني دوالر من التمويل الخاص للتنوع البيولوجي 
يف عام 2018. ومع ذلك، فإن معظم متويل التنوع البيولوجي 

الدويل العام يركز عىل التنوع البيولوجي لألرض واملياه العذبة، 
حيث إن 4 يف املائة فقط من املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي تتناول التنوع البيولوجي البحري.13

الهدف 10-ب تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات 
المالية، بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إلى الدول 

التي تشتد الحاجة فيها إليها، ....

الهدف 17-3 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من 
أجل البلدان النامية

اإلطار 20-2- الصندوق األخضر للمناخ15 

يؤدي الصندوق األخضر للمناخ )GCF(، الذي تأسس في عام 2010 بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، دورا حاسما في دعم البلدان النامية لزيادة طموحاتها بشأن المناخ وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا نحو أهداف 

اتفاق باريس. ويدعم الصندوق المشاريع التي تنفذها البلدان النامية لتخفيف أثر تغير المناخ والتكيف مع آثاره. وفي عام 
2014، في إطار جولته األولية لتعبئة الموارد، تم التعهد بمبلغ إجمالي قدره 10.3 مليار دوالر، تلقى منها الصندوق األخضر 

للمناخ 7.2 مليار دوالر. وفي عام 2019، أقيمت جولة أخرى من التعهدات ليصل المجموع إلى 9.8 مليار دوالر، وضاعف 
عدد من البلدان مساهماتها األصلية لفترة البرمجة 2020-2023. ويستخدم الصندوق األخضر للمناخ أيضا االستثمار العام 
لتحفيز التمويل من القطاع الخاص للعمل المناخي. وحتى يونيو/حزيران 2020، وصلت القيمة اإلجمالية لحافظة الصندوق 

األخضر للمناخ إلى 19 مليار دوالر، وتتألف من 128 مشروعا وبرنامجا حول العالم، بما في ذلك التمويل المشترك من شركاء 
المشروعات. وقد تم استثمار حوالي 2.9 مليار دوالر من هذا المبلغ اإلجمالي لدعم 41 مشروعا متعلقا بأنشطة التخفيف 
والتكيف القائمة على النظم اإليكولوجية )32 في المائة من حافظة الصندوق األخضر للمناخ بحسب عدد المشروعات، أو 

15.2 في المائة بحسب القيمة(. وضمن هذه المشاريع، يصل االستثمار الموجه مباشرة لدعم النظم اإليكولوجية وخدمات 
النظم اإليكولوجية واستعادتها إلى 700 مليون دوالر.

Aljoscha Laschgari on Unsplash
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الشكل 20-1- اتجاهات المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية المتعلقة بالتنوع البيولوجي14

توضح األعمدة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية والكبيرة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وتبين الخطوط متوسطات الفترتين 2010-2006 و2018-2015 للمساعدة اإلنمائية 
الرسمية األساسية والمهمة. 



123 الغاية االسرتاتيجية هاء: الهدف 20 – تعبئة املوارد من جميع املصادر 

تقييم التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية
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تبين األعمدة الملونة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو أهدافها الوطنية. اللون األزرق: تجاوز الهدف؛ اللون األخضر: على المسار الصحيح؛ اللون األصفر: إحراز بعض التقدم؛ 
اللون األحمر: عدم حدوث تغير؛ واللون األرجواني: يتحرك بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى التوافق الوثيق.

ويعد مرفق البيئة العاملية اآللية املالية التفاقية التنوع 
البيولوجي. وبني الفرتتني 2006-2010 و2018-2022، زاد التمويل 

املتصل اتصاال مبارشا بالتنوع البيولوجي16 املقدم من خالل 
مرفق البيئة العاملية بأكرث من 30 يف املائة، ووصل إىل حوايل 1.3 

مليار دوالر )الجدول 20-1(.17 وباإلضافة إىل ذلك، زاد حجم 
االستثامرات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي خالل هذه 

الفرتة.18 وأدى التمويل املقدم من خالل مرفق البيئة العاملية إىل 
جمع مبلغ إضايف قدره 323 مليون دوالر يف السنة بني عامي 

2015 و2017 يف شكل متويل مشرتك خاص.19
كام أن التمويل املقدم لدعم األهداف الدولية األخرى، مثل 

مكافحة تغري املناخ، غالبا ما يدعم بشكل مبارش أو غري مبارش 
أهداف التنوع البيولوجي )اإلطار 20-2(. ويعد تحقيق املزيد 

من أوجه التآزر املحتملة هذه إحدى الطرق لزيادة كمية املوارد 
املوجهة ألنشطة التنوع البيولوجي.

وبني عامي 2015 و2017، أنفق القطاع الخاص ما بني 6.6 
و13.6 مليار دوالر سنويا عىل التنوع البيولوجي، وذلك بناء 
عىل تقديرات متحفظة. ويتخذ هذا اإلنفاق أشكاال مختلفة، 
مبا يف ذلك تعويضات التنوع البيولوجي، والسلع املستدامة، 

ومتويل الكربون الحرجي، واملدفوعات مقابل خدمات النظم 

اإليكولوجية، والتداول بشأن جودة املياه والتعويضات، واإلنفاق 
الخريي، واملساهامت الخاصة للمنظامت غري الحكومية املعنية 
بالحفظ، والتمويل الخاص الذي يدعمه التمويل اإلمنايئ العام 

الثنايئ واملتعدد األطراف.20
وقد وضعت ثالثة أرباع األطراف أهدافا وطنية تتعلق 

بالهدف 20 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وأدرجتها يف 
اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وأفاد 
ثلث األطراف )30 يف املائة( بأنها يف طريقها لتحقيق أهدافها 

الوطنية أو تجاوزها )3 يف املائة(. وأحرز نصف األطراف )50 يف 
املائة( تقدما نحو تحقيق أهدافها ولكنها لن تحقق األهداف. 

وأبلغ أقل من ُخمس األطراف )17 يف املائة( عن عدم إحراز أي 
تقدم. غري أن أقل من ربع األهداف الوطنية )26 يف املائة( لديها 

نطاق ومستوى طموح مامثلني لهدف أييش أو تتجاوزه )1 يف 
املائة(. ومعظم األهداف عامة، وال تشري إىل أنه ينبغي زيادة 

املوارد بشكل كبري، أو تشري إىل جميع املصادر. ولدى عدد قليل 
من األطراف )7 يف املائة( أهداف وطنية مامثلة للهدف 20 

من أهداف أييش للتنوع البيولوجي وتسري عىل املسار الصحيح 
لتحقيقها )انظر الرسم البياين باألعمدة(.21
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إن االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات )GSPC(، التي اعتمدها في األصل مؤتمر األطراف 
في االتفاقية في عام 1،2002 ترمي الى تحقيق سلسلة من 16 هدفا موجها نحو تحقيق 

النتائج وقابال للقياس بحلول عام 2010. وتم االتفاق على مجموعة منقحة من األهداف لعام 
2020 في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف2 في عام 2010، مع قرار بأن تنفيذ االستراتيجية 

العالمية لحفظ النباتات ينبغي إتباعها كجزء من اإلطار األوسع نطاقا للخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011.

وظلت االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات أساسية يف حشد 
الجهود من أجل حفظ النباتات يف السنوات األخرية. وقد حفز 

التنفيذ التعاون والتضافر وقدم مدخال لكثري من املؤسسات 
واملنظامت غري الحكومية يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع 

البيولوجي 2011-2020 واتفاقية التنوع البيولوجي بشكل أعم. 
وشجعت االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات أيضا عىل إنشاء 

مجموعات دعم محددة الهدف وأبطال يرتبطون معا من خالل 
الرشاكة العاملية لحفظ النبات )GPPC(، املنشأة يف عام 2004. 
ويقدم الجدول 21-1 نظرة عامة عىل التقدم املحرز يف تحقيق 

أهداف االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات، ويرد املزيد من 
املعلومات يف تقرير حفظ النبات لعام 2020. 3

وعىل املستوى الوطني، أعد عدد من البلدان استجابات 
لالسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات، مبا يف ذلك الكثري من 

البلدان التي بها أكرث تنوع بيولوجي يف العامل. وبشكل جامعي، 
تتضمن هذه البلدان داخل حدودها أكرث من 50 يف املائة من 

أنواع النباتات يف العامل. وتنفذ بلدان أخرى االسرتاتيجية العاملية 
من خالل اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي 

)NBSAP(. ويف حني أن اإلبالغ عن التقدم املحرز نحو تحقيق 
أهداف االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات هو طوعي، أبلغ 61 
بلدا عن التقدم الوطني املحرز نحو تحقيق أهداف االسرتاتيجية 
العاملية لحفظ النباتات يف تقاريرها الوطنية السادسة إىل اتفاقية 

التنوع البيولوجي بحلول مايو/أيار 2020. وأبلغ معظم البلدان 
عن إحراز بعض التقدم عىل األقل نحو جميع األهداف، مع 

األهداف 1 )القامئة اإللكرتونية للنباتات(، و2 )القامئة الحمراء( 
و14 )التوعية العامة بشأن التنوع النبايت( كان تحقيقها األكرث 

ترجيحا عىل املستوى الوطني )اإلطار 1-21(.

وعىل الرغم من هذه النجاحات، تم أيضا تحديد عدد من 
التحديات:

ضعف التوافق بني االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات  	
وأهداف أييش يعني أنه يف بعض الحاالت، كان ينظر إىل أنشطة 
حفظ النباتات عىل أنها عبء إضايف بدال من كونها مساهمة يف 
أهداف ذات مستوى أعىل وكان التقاط النتائج ضعيفا يف اإلبالغ 

يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

عدم إعداد جيد آلليات للتأكد من أن املعلومات من  	
مجموعات البيانات العاملية يتم إدخالها يف الربامج الوطنية.

نقص التنسيق وتبادل املعلومات عرب القطاعات )مثال، بني  	
الزراعة والبيئة، وبني الهيئات الحكومية وغري الحكومية(، قيّد 

التنفيذ الفعال واإلبالغ الدقيق عن التقدم املحرز عىل حد سواء.

أظهرت بلدان قليلة نسبيا التزام الحكومة بتحقيق أهداف  	
حفظ النباتات من خالل إعداد اسرتاتيجيات وطنية لحفظ 

النباتات.

االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات



125 االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات

اإلطار 21-1- أمثلة على الخبرات الوطنية والتقدم المحرز

الصين– اعترافا بأهمية تنوعها النباتي، اعتمدت الصين االستراتيجية لحفظ النباتات في عام 2008 كمبادرة مشتركة بين  	
أكاديمية العلوم الصينية، واإلدارة الحكومية للغابات )وهي اآلن اإلدارة الوطنية للغابات والمراعي( والوكالة الحكومية 

لحماية البيئة )وهي اآلن وزارة اإليكولوجيا والبيئة(. وأجري استعراض في عام 2018 يبين أن خمسة أهداف من أهداف 
االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات قد تم تحقيقها في الصين )األهداف 1 و2 و4 و5 و7(، وأحرز تقدم كبير نحو خمسة 

أهداف أخرى )األهداف 3 و8 و9 و14 و16(. وباإلضافة إلى ذلك، في منتدى دولي عقد في عام 2019 بشأن االستراتيجية 
العالمية لحفظ النباتات، أطلقت الصين وقامت بتحديث االستراتيجية الصينية لحفظ النباتات للفترة 2030-2021. 4

المكسيك– تم إعداد استراتيجية وطنية لحفظ النباتات تتضمن ست غايات استراتيجية و33 هدفا مع إطار زمني يمتد بعد  	
عام 2020. وأنشئت لجنة تنسيق لدعم تنفيذ االستراتيجية، مع منسق مسؤول عن كل غاية من الغايات الست. 5

جنوب أفريقيا– بعد استعراض للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في عام 2006،  	
تم إعداد استراتيجية قطرية لتركيز االهتمام على أماكن الفجوات. والشراكة بين الجمعية النباتية لجنوب أفريقيا والمعهد 
الوطني للتنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا قدمت األساس إلصدار االستراتيجية، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البيئية 

في عام 2016. وتحتفظ استراتيجية جنوب أفريقيا بنفس مجموعة األهداف الستة عشر مثل االستراتيجية العالمية 
لحفظ النباتات، ولكن مع تعديل بعض األهداف لتوافق األوضاع الوطنية. كما تم إجراء توافق بين أهداف حفظ النباتات 

وأهداف االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. ومن خالل إعداد االستراتيجية تم إنشاء شبكة قوية من 
خبراء النباتات تتضمن وكاالت الحفظ، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية. 6
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الجدول 21-1- نظرة عامة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على المستويين العالمي 
والوطني.

وتبين ألوان الخلفية مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف على المستوى العالمي. ويشير اللون األخضر إلى الوفاء بالهدف. 
ويشير اللون األصفر إلى إحراز بعض التقدم ولكن ليس على مستوى كاف الستنتاج أن الهدف قد تم الوفاء به. وتبين الرسوم 

البيانية الدائرية نسبة البلدان التي أبلغت عن أنها على المسار الصحيح لتحقيق الهدف )اللون األخضر(، أو أنها تحرز التقدم ولكنه ليس 
كافيا لتحقيق الهدف )اللون األصفر(، أو أنها ال تحرز التقدم نحو تحقيق الهدف )اللون األحمر(، على النحو المبلغ عنه في التقارير 

الوطنية السادسة.

هدف االستراتيجية العالمية لحفظ 
نظرة عامة على التقدم المحرزالتقدم الوطني المحرزالنباتات والتقدم العالمي المحرز

إعداد قائمة إلكترونية لجميع    -1
النباتات المعروفة

على المستوى العالمي، يعتبر أن الهدف تم تحقيقه، مع الموقع الشبكي 
للبيانات اإللكترونية للنباتات في العالم القابل للبحث. 7 ويشمل ذلك حاليا 
1,325,205 اسما، و350,510 نوعا مقبوال، و55,272 صورة، و129,400 
وصفا، و31,683 توزيعا و1,154,754 مرجعا. وكانت بلدان كثيرة أيضا على 

المسار الصحيح للوفاء بهذا الهدف على المستوى الوطني، بما في ذلك عدد 
من البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد.

إجراء تقييم لحالة حفظ جميع    -2
أنواع النباتات المعروفة، إلى 

أقصى قدر ممكن، إلرشاد 
إجراءات الحفظ

تتوافر التقييمات العالمية للحفظ الواردة في قائمة االتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة ألكثر بقليل من 10 في المائة من أنواع النباتات المعروفة ومنها 
41 في المائة يتعرض لخطر االنقراض. وتحتوي قاعدة بيانات البحث عن 
التهديدات )ThreadSearch( التي أعدتها الجمعية الدولية لحفظ حدائق 

النباتات وشركاؤها على أكثر من 340,000 تقييما يمثلون أكثر من 180,000 
تصنيفا )35 في المائة من أنواع النباتات المعروفة( تغطي التقييمات 

العالمية واإلقليمية والوطنية. وتظهر النتائج حتى اآلن أن ثلث األنواع التي 
تم تقييمها تتعرض لتهديد إلى حد ما. 8 والتقييم العالمي لألشجار الذي 

يهدف إلى إجراء تقييم لحفظ جميع أنواع األشجار في العالم وعددها 60,000 
بحلول عام 2020، حقق ما نسبته 61 في المائة من هذا الهدف بحلول 

يوليه/تموز 2020. 9

إعداد وتبادل المعلومات،    -3
والبحوث وما يرتبط بها من 

نواتج، والوسائل الالزمة لتنفيذ 
االستراتيجية.

تم إعداد حزمة أدوات إلكترونية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات وهي 
متاحة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. وتقدم هذه منصة لتبادل 

المعلومات، والمنهجيات والموارد. 10 وعلى المستوى الوطني، تم تحديد عدد 
من المجاالت التي تتطلب المزيد من األدوات والموارد.
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هدف االستراتيجية العالمية لحفظ 
نظرة عامة على التقدم المحرزالتقدم الوطني المحرزالنباتات والتقدم العالمي المحرز

الحفظ الفعال لما نسبته 15   -4
في المائة على األقل من 

كل منطقة إيكولوجية أو نوع 
من النباتات من خالل اإلدارة 

الفعالة و/أو االستعادة.

يسهم أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات على نحو علمي في الجهود 
المبذولة على نطاق واسع في استعادة النظم اإليكولوجية بما في ذلك 

مبادرة إعادة المناظر الطبيعية األفريقية إلى هيئتها األصلية والجدار األخضر 
الكبير على مدى الساحل األفريقي. وقد جمع إنشاء تحالف االستعادة 

اإليكولوجية لحدائق النباتات شركاء لديهم تركيز على استخدام األنواع المحلية 
في االستعادة. 11

حماية ما نسبته 75 في المائة   -5
على األقل من المناطق األكثر 

أهمية للتنوع النباتي في كل 
منطقة إيكولوجية مع وجود 

إدارة فعالة لحفظ النباتات 
وتنوعها الجيني.

أعدت المبادئ التوجيهية لدعم تحديد مناطق النباتات المهمة )IPA( وتتاح 
قاعدة بيانات على اإلنترنت لمواقع ومشروعات مناطق النباتات المهمة. 

وتم تحديد هذه المناطق في الوقت الحاضر على مدى أجزاء كبيرة من أوروبا 
وأفريقيا والشرق األوسط مع تحديد وتوثيق 1,994 منطقة نباتات مهمة 

في 27 بلدا حتى اآلن. وفي بعض البلدان، تم دمج شبكات مناطق النباتات 
المهمة في النظم الوطنية لتخطيط الحفظ ونظم الرصد. 12 وباإلضافة إلى 
ذلك، تم تحديد أكثر من 1,500 منطقة رئيسية للتنوع البيولوجي للنباتات. 

ومن هذه، تغطي المناطق المحمية بالكامل مجرد 16 في المائة منها، 
ويوجد النصف تقريبا )47 في المائة( خارج المناطق المحمية بالكامل. وفي 

المتوسط، تغطي المناطق المحمية 37 في المائة من كل منطقة من 
المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي المحددة للنباتات.

إدارة ما نسبته 75 في المائة   -6
على األقل من أراضي اإلنتاج 

في كل قطاع على نحو 
مستدام، بما يتمشى وحفظ 

التنوع النباتي.

يتم على نحو متزايد تطبيق الممارسات المستدامة لإلنتاج واإلدارة في 
الزراعة والحراجة. غير أن هناك تساؤالت بخصوص مدى إدراج خصائص 

حفظ النباتات في مثل هذه النظم، وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون عبر 
القطاعات.

حفظ ما نسبته 75 في المائة   -7
على األقل من أنواع النباتات 

المعروفة المهددة باالنقراض 
في الموقع الطبيعي.

عدد النباتات المهددة في العالم ما زال قيد التحديد من خالل تحقيق الهدف 
2 من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات. وتوحي التقييمات التي 
أجريت حتى اآلن بأن 30 في المائة من أنواع النباتات تتعرض للخطر. 13 غير 

أن التقدم السريع في التقييم العالمي لألشجار بموجب الهدف 2 قد أدى إلى 
جمع كمية كبيرة من البيانات المتعلقة بأنواع األشجار في العالم البالغ عددها 

60,000 نوعا. ومن بين أنواع األشجار البالغة 48,485 التي جرى تحليلها، 
كان 11,003 نوعا يتعرض للخطر إما على المستوى الوطني أو المستوى 

العالمي، ومن هذه األنواع، يمكن العثور على 71 في المائة منها في منطقة 
محمية واحدة على األقل. وعلى المستوى الوطني، يرتبط التقدم المحرز في 

تحقيق هذا الهدف على نحو وثيق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف 2 من 
أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات.
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حفظ ما نسبته 75 في   -8
المائة على األقل من أنواع 

النباتات المهددة باالنقراض 
في مجموعات خارج الموقع 

الطبيعي، ويفضل أن تكون في 
بلد المنشأ، وإتاحة ما نسبته 

20 في المائة على األقل 
منها في برامج االنتعاش 

واالستعادة.

تشمل مجموعات النباتات الحية المجمعة في حدائق النباتات في العالم 
حوالي 30 في المائة من جميع النباتات المعروفة و41 في المائة من أنواع 

النباتات المهددة المعروفة. غير أن 93 في المائة من هذه األنواع يحتفظ بها 
في نصف الكرة الشمالي وتشير التقديرات إلى أن 76 في المائة من األنواع 
غير الموجودة في المجموعات الحية هي في األصل استوائية. وعالوة على 

ذلك، ال يحتفظ بأكثر من نصف األنواع المهددة المتوطنة خارج املوقع الطبيعي في 
بلدان منشأها، مما يعني توافر منخفض لالستعادة اإليكولوجية أو استعادة 

األنواع. وعلى المستوى الوطني، تبين لبلدان كثيرة التحديات التي تواجهها 
إزاء هذا الهدف بسبب عدم القدرة على صيانة أو تخزين أعداد كبيرة من أنواع 

النباتات خارج املوقع الطبيعي.

حفظ ما نسبته 70 في المائة   -9
من التنوع الجيني للمحاصيل 

بما في ذلك أقاربها البرية 
وأنواع النباتات األخرى ذات 

القيمة االجتماعية-االقتصادية، 
مع احترام ما يرتبط بها من 

معارف أصلية ومحلية، 
وصونها والحفاظ عليها.

وفقا للتقارير األخيرة، هناك تقريبا 7.4 مليون مستحوذات من الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مخزنة في 1,750 بنكا من بنوك الجينات في 
أنحاء العالم. غير أن أغلبية المادة المحفوظة في بنوك جينات هذه المحاصيل 

هي من أصل مهجن، مع عدم تمثيل جيد لألنواع البرية. وعلى المستوى 
الوطني، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في تحديد آالف كثيرة من األنواع التي 

لها أهمية اجتماعية اقتصادية فضال عن إدارة المعارف األصلية المرتبطة 
بهذه األنواع.

وضع خطط إدارة فعالة لمنع   -10
الغزوات البيولوجية الجديدة 

وإدارة المناطق ذات األهمية 
للتنوع النباتي التي تعرضت 

للغزو.

تمثل التجارة العالمية المتزايدة والمسارات المتعددة لإلدخال تحديا رئيسيا 
لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة. وتشمل اإلجراءات المتخذة من بلدان كثيرة 

إنشاء جرد ألنواع النباتات الغازية وإعداد استراتيجيات وطنية بشأن األنواع 
الغريبة الغازية.
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أاّل ُتعرض التجارة الدولية أي   -11
نوع من النباتات البرية للخطر

يتم تنفيذ ورصد واستعراض هذا الهدف من خالل الروابط بين اتفاقية 
 )CITES( التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
بموجب لجنة النباتات التابعة لها. ويرد أكثر من 000 30 نوعا من النباتات في 
تذييالت CITES، ولكن رصد التجارة في هذه األنواع على المستوى العالمي 
يشكل تحديا بسبب التحايل على قواعد CITES باالدعاء بأنها أنواع “شبيهة”، 

وسجالت سيئة للنباتات المتداولة، وسهولة نفاذ الحدود الدولية. وعلى 
المستوى الوطني، أبلغ حوالي ثلث البلدان المبلغة عن هذا الهدف بأنهم 

حققوا التقدم الكافي للوفاء بالهدف بحلول عام 2020.

جميع المنتجات المشتقة من   -12
النباتات البرية يتم حصادها من 

مصادر مستدامة

إن 90 في المائة من أنواع النباتات المتداولة التي لديها استخدامات كأدوية 
أو كعطور يتم جمعها في المناطق البرية. ومن نسبة 7 في المائة التي تم 

تقييمها، يعتبر واحد من بين خمسة مهددا باالنقراض. ونظام شهادات 
الحصاد المستدام FairWild تم تفعيله منذ عام 2010. وحتى اآلن، تم 

ترخيص 25 نوعا من أكثر من عشرة بلدان مصدر. ويعرض أيضا اتحاد 
التجارة البيولوجية األخالقية نظام ترخيص. وعلى المستوى الوطني، أبلغت 
البلدان عن صعوبات في رصد التقدم المحرز نحو هذا الهدف مع عدم توافر 

معلومات عن المستويات الحالية للحصاد، وبيانات علمية محدودة عن 
المستويات “المأمونة” للحصاد.

الحفاظ على المعارف   -13
واالبتكارات والممارسات 

األصلية والمحلية المرتبطة 
بموارد نباتية، أو زيادتها، حسب 

االقتضاء، لدعم االستخدام 
المألوف، وسبل العيش 

المستدامة، واألمن الغذائي 
المحلي والرعاية الصحية 

المحلية

هناك تقدير متزايد لقيمة المعارف التقليدية، ليس فحسب بالنسبة لمن 
يعتمد عليها في حياتهم اليومية، بل أيضا بالنسبة للصناعات الحديثة 

والزراعة. وبينما أعطى اعتماد بروتوكول ناغويا )الهدف 16 من أهداف أيشي( 
حفزا إضافيا للحاجة إلى توثيق وتسجيل المعارف التقليدية، كان التقدم 

المحرز نحو هذا الهدف صعب القياس إذ أنه لم يتم تحديد خطوط األساس. 
وأعدت مجموعة واسعة من المبادرات على المستويين الوطني والمحلي 

لجمع المعارف التقليدية وصونها.

إدماج أهمية التنوع النباتي   -14
والحاجة إلى حفظه في برامج 
االتصال والتثقيف والتوعية 

العامة

يعتبر إشراك الجمهور بوسائل جديدة وابتكارية أساسيا لزيادة التوعية بقضايا 
حفظ النباتات. وتتزايد شهرة مشروعات انخراط المواطن في العلوم التي تركز 
على رصد النباتات. وعالوة على ذلك، فإن تطبيقات تعريف النباتات تجتذب 

إعدادا هائلة من المستخدمين على المستوى العالمي. وأشارت التقارير 
الوطنية إلى إحراز تقدم كبير نحو هذا الهدف في عدد من البلدان.
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توفير العدد الكافي من األفراد   -15
المدربين العاملين بالمرافق 
المناسبة، وفقا لالحتياجات 

الوطنية، لتحقيق أهداف هذه 
االستراتيجية

توحي المعلومات المتوافرة إلى تناقص فرص بناء القدرات على حفظ 
النباتات في بعض المناطق/البلدان. وإذا كانت هذه هي الحالة، سيكون لها 

أثر كبير على قدرة األطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه حفظ التنوع البيولوجي. 
والحظ عدد من البلدان عدم إجراء تقييمات وطنية لقياس القدرات الالزمة 

لتحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات.

إنشاء أو تعزيز مؤسسات   -16
وشبكات وشراكات لحفظ 
النباتات على المستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية، 
لتحقيق أهداف هذه 

االستراتيجية

على المستوى العالمي، جمعت الشراكة العالمية لحفظ النباتات مجتمع 
حفظ النباتات، وتشمل اآلن 58 شريكا. 14 غير أنه ما زالت هناك حاجة إلى 
بذل جهود أكبر إلشراك القطاعات األخرى. وعلى المستوى الوطني، يوجد 

نقص في الشبكات الشاملة، مع تكامل مؤسسي محدود وعدم تعميم حفظ 
النباتات. غير أن االستجابات الوطنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

قد تم إعدادها، وساعدت هذه في تقديم تركيز على إقامة الشبكات فيما بين 
أصحاب المصلحة.



131 االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات

MarkVanDykePhotography / Shutterstock



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي132

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
2020-2011

تقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي

يظهر التقييم الشامل لكل هدف من أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي عىل املستوى العاملي عدم إحراز أي من األهداف 

العرشين بالكامل، ولو أن ستة أهداف تم تحقيقها جزئيا 
)األهداف 9 و11 و16 و17 و19 و20(. ويبحث التقييم عىل 

املستوى العاملي التقدم املحرز يف 60 عنرصا من عنارص األهداف 
العرشين. ومنها، تم تحقيق سبعة عنارص فقط، عىل الرغم من 
ظهور تقدم يف 38 عنرصا. وتبني ثالثة عرشة عنرصا عدم إحراز 

تقدم أو تشري إىل التحرك بعيدا عن الهدف. والتقدم املحرز نحو 
عنرصين غري معروف.

ويعرض الشكل 21-1 تحليال للمؤرشات العاملية عىل مدى 
جميع األهداف، مع تحديث التحليل الذي أعد للطبعة الرابعة 
من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي. وبينام تبني املؤرشات 

املتعلقة بالسياسات واإلجراءات لدعم التنوع البيولوجي 
)االستجابات( اتجاهات إيجابية بشكل ساحق )22 مؤرشا من 34 

يظهرون زيادات كبرية(، تتزايد املؤرشات املتعلقة مبحركات فقدان 
التنوع البيولوجي )يبني 9 مؤرشات من بني 13 اتجاهات تفاقمية 
كبرية(، وتظهر مؤرشات الحالة الراهنة للطبيعة نفسها اتجاهات 

سلبية أيضا )12 من بني 16 مؤرشا تزداد سوءا عىل نحو كبري(. 1

ومن بني النتائج الواضحة لهذا التحليل أن املؤرشات لألهداف 
داخل الغاية باء من الخطة االسرتاتيجية )خفض الضغوط 

املبارشة( هي معظمها يف اتجاه سلبي، وأن جميع األهداف 
املرتبطة بها )األهداف 5 إىل 10 من أهداف أييش( قد تم تفويتها، 

باستثناء الهدف 9 الذي تم تحقيقه جزئيا نتيجة للتقدم املحرز 
يف تحديد أولوية األنواع الغريبة الغازية. ويوحي هذا بأنه عىل 

الرغم من جميع التدابري املتخذة حتى اليوم دعام للحفظ، 
واالستخدام املستدام وتقاسم منافع التنوع البيولوجي، ميكن 

توقع تدهور مستمر يف التنوع البيولوجي استنادا إىل الضغوط 
التي تواجهها اآلن النظم اإليكولوجية يف العامل. ويدعم هذا أيضا 

الخالصة بأن إحداث أي تحسن يف االتجاهات الراهنة يتطلب 
تغيريا أساسيا يف النهج الذي يعالج املحركات الكامنة للتغيري. 2

التقدم المحرز على النحو الذي أبلغت عنه البلدان 
في تقاريرها الوطنية السادسة إلى اتفاقية التنوع 

البيولوجي

هناك وجهة نظر أخرى لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولوجي 2011-2020 مقدمة من التقدم املحرز نحو تحقيق 

األهداف الوطنية الذي أبلغت عنه األطراف يف تقاريرها الوطنية 
السادسة. ويجمع الشكل 2-2 الرسوم البيانية باألعمدة التي 
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تلخص التقدم املبلغ عنه نحو تحقيق األهداف الوطنية من 
كل هدف من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. والصورة العامة 
هي صورة للتقدم املحرز، ولكن عىل مستويات غري كافية عامة 

لتحقيق أهداف أييش للتنوع البيولوجي.
ويف املتوسط، أبلغت البلدان أن أكرث من ثلث جميع 

األهداف الوطنية يسري عىل املسار الصحيح للوفاء به )34 يف 
املائة، أعمدة خرضاء( أو حتى تجاوزها )3 يف املائة، أعمدة 

زرقاء(. وبالنسبة لنصف آخر من التقارير الوطنية )51 يف املائة، 
أعمدة صفراء(، أحرز التقدم ولكن ليس مبعدل يسمح بالوفاء 
باألهداف. وأبلغ 11 يف املائة فقط من البلدان عن عدم إحراز 

تقدم كبري )أعمدة حمراء( و1 يف املائة فقط عن أنهم يتحركون 
يف االتجاه الخطأ )أعمدة أرجوانية(. وأبلغ عن إحراز التقدم األكرب 

نحو األهداف الوطنية املتعلقة باألهداف 1 و11 و16 و17 و19 
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. وأبلغ عن إحراز التقدم األقل 
نحو األهداف الوطنية املتعلقة باألهداف 5 و8 و9 و10 و13 و14 

و20 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي.
غري أنه، كام الحظنا يف تقييامت األهداف، كانت األهداف 

الوطنية عموما متوافقة عىل نحو ضعيف مع أهداف أييش 
للتنوع البيولوجي، من حيث النطاق ومستوى الطموح. وكان 
أقل من ربع األهداف )23 يف املائة( متوافق جيدا مع أهداف 
أييش )الظالل الداكنة يف اللون يف الرسم البياين( وحوايل ُعرش 

جميع األهداف فقط تتشابه مع أهداف أييش للتنوع البيولوجي 
وهي عىل املسار الصحيح للوفاء بها. وكانت األهداف الوطنية 

متوافقة عىل نحو أفضل مع األهداف 1 و9 و16 و17 و19 و20 
من أهداف أييش للتنوع البيولوجي عن أهداف أخرى. ولكن 
حتى بالنسبة لهذه األهداف، أبلغ حوايل ُخمس البلدان فقط 

التي لديها أهدافا متوافقة عىل نحو جيد أنهم كانوا عىل املسار 
الصحيح للوفاء بها.

ومع مراعاة كل من مستويات التقدم املحرز نحو تحقيق 
األهداف الوطنية وتوافقها مع أهداف أييش للتنوع البيولوجي، 
فإن التقييم الوطني يتسق عىل نحو واسع مع التقييم العاملي.

أمثلة على النجاحات

بالرغم من التقدم املحدود املحرز نحو أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي، وثّقت هذه التوقعات أيضا بعض األمثلة املهمة التي 
أنتجت نتائج ناجحة من اإلجراءات التي تدعم غايات وأهداف 

الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011.
وتجدر املالحظة بأن إجراءات الحفظ األخرية خفضت 
عدد حاالت االنقراض. وتشري التقديرات إىل أنه بدون مثل 

هذه اإلجراءات، فإن حاالت انقراض أنواع الطيور والثدييات 
ستكون بني مرتني أو أربع مرات مستواها الحايل عىل مدى 

العقد السابق )انظر الهدف 12 من أهداف أييش(. وتم تحقيق 
هذه النجاحات بواسطة مجموعة من التدابري، مبا يف ذلك 

املناطق املحمية، والتقييدات املفروضة عىل الصيد ومراقبة 
األنواع الغريبة الغازية، وكذلك من خالل الحفظ خارج املوقع 

الطبيعي وإعادة اإلدخال. ومن أمثلة األنواع التي يرجح أن تكون 
قد أنقذت من االنقراض بني السنوات 2011 إىل 2020 تشمل 

)Fatu Hiva monarch )Pomarea whitneyi، والكرسوع 
النيوزيلندي )Himantopus novaezelandiae(، ووحيد القرن 
الجاوي )Rhinoceros sondaicus(، وابن مقرض أسود األقدام 

)Mustela nigripes(. وما زالت جميع هذه األنواع معرضة 
لالنقراض أو مهددة بشدة باالنقراض، غري أن النجاح الذي تحقق 

يف العقد املايض يف منع انقراضها سيستمر فقط مع استمرار 
جهود الحفظ اإلضافية. 3

كام أن هناك توسع كبري يف مساحات املناطق املحمية يزيد 
عىل الفرتة من 2000 إىل 2020، من حوايل 10 يف املائة إىل 15 يف 
املائة يف املناطق الربية، ومن حوايل 3 يف املائة إىل 7 يف املائة يف 

املناطق البحرية )انظر الهدف 11 من أهداف أييش(. وقد زادت 
أيضا حامية املناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي 

)مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية( من 29 يف املائة إىل 43 يف 
املائة عىل مدى نفس الفرتة الزمنية.

وهناك بعض األمثلة الجديرة باملالحظة للتقدم املحرز يف 
معالجة املحركات املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي:

التغري يف استخدام األرايض. انخفض معدل إزالة األشجار عىل  	
املستوى العاملي بحوايل الثلث باملقارنة إىل العقد السابق )الهدف 

5 من أهداف أييش(.
االستغالل املفرط. يف الحاالت التي أدخلت فيها سياسات  	

إدارة جيدة يف مصايد األسامك، تنطوي عىل تقييم األرصدة 
السمكية، وفرض حدود عىل املصيد، واإلنفاذ، تم الحفاظ عىل 
توافر األرصدة السمكية أو إعادة بنائها )الهدف 6 من أهداف 

أييش(.
التلوث. هناك أمثلة عىل خفض التلوث من األسمدة القامئة  	

عىل النرتوجني الزائد، مثال يف االتحاد األورويب والصني )الهدف 8 
من أهداف أييش(.

األنواع الغريبة الغازية. هناك عدد متزايد من الحاالت  	
الناجحة للقضاء عىل األنواع الغريبة الغازية من الجزر، 

واستهداف األنواع ذات األولوية واملسارات، مبا يف ذلك من خالل 
االتفاقات الدولية، من أجل تجنب حاالت اإلدخال يف املستقبل 

)الهدف 9 من أهداف أييش(.
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وتشمل األمثلة األخرى للتقدم املحدد يف تحليل تحقيق الهدف 
ما ييل:

زيادة واضحة يف اإلدراك بالتنوع البيولوجي )الهدف 1 من  	
أهداف أييش(.

عدد متزايد من البلدان التي تدمج قيم التنوع البيولوجي يف  	
نظم الحسابات القومية )الهدف 2 من أهداف أييش(.

برامج ناجحة الستعادة النظم اإليكولوجية املتدهورة يف كثري  	
من البلدان )الهدف 15 من أهداف أييش(.

إنفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية  	
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

)الهدف 16 من أهداف أييش(.
إعداد االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  	

البيولوجي بواسطة 85 يف املائة من األطراف يف اتفاقية التنوع 
البيولوجي )الهدف 17 من أهداف أييش(.

اعرتاف متزايد بقيمة املعارف التقليدية واالستخدام املألوف  	
املستدام للتنوع البيولوجي يف بلدان كثرية )الهدف 18 من 

أهداف أييش(.
زيادة كبرية يف البيانات واملعلومات عن التنوع البيولوجي  	

متاحة للمواطنني، والباحثني، ومقرري السياسات، مبا يف ذلك من 
خالل الجهود املبذولة النخراط املواطنني يف العلوم )الهدف 19 

من أهداف أييش(.
زيادة املوارد املالية املتاحة للتنوع البيولوجي إىل الضعف من  	

خالل التدفقات الدولية واملساعدة اإلمنائية الرسمية )الهدف 20 
من أهداف أييش(.

وتقدم هذه األمثلة وغريها املوثقة يف تقييامت الهدف مربرا قويا 
لإلبقاء عىل االستثامرات وتعزيزها يف حفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه املستدام، فضال عن التدابري ملعالجة كال املحركات 

غري املبارشة واملبارشة لفقدان التنوع البيولوجي. وهي تقدم أيضا 
بعض الدروس املهمة عىل النحو الوارد مناقشته أدناه.

Tanya Puntti / Shutterstock
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وفي التقييم الذي أجري في عام 2014، استخدم 55 مؤشرا بينما في التقييم الذي أجري في عام 2018 استخدم 68 مؤشرا، والكثير من هذه المؤشرات كان لها سلسلة زمنية 
محدثة. وعلى الرغم من االختالفات في المؤشرات، يظهر كال التقييمين أنماط واتجاهات مشابهة. غير أن الزيادة في محركات فقدان التنوع البيولوجي في تقييم عام 2018 

واالستجابات تجاهها كانت أوضح كما كان التدهور في حالة التنوع البيولوجي.

الشكل 21-1- االتجاهات في مؤشرات المحركات، وحالة الطبيعة، ومساهمات الطبيعة للناس، واالستجابات )السياسات 
واإلجراءات للمؤسسات والحوكمة( على مدى جميع أهداف أيشي، على النحو الذي تم تقييمه في عام 2014، ولغرض 

التقييم العالمي في عام 2018 الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
4 .)IPBES( النظم اإليكولوجية
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الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية 
للتنوع البيولوجي 2020-2011

تساعد الدروس الشاملة العديدة املستفادة من الخربات يف تنفيذ 
الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 عىل إرشاد 

إعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020. وتوحي 
هذه الدروس بأنه ال يوجد حل واحد لتحسني تصميم وتنفيذ 

اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020، وأن األمر قد 
يقتيض مجموعة من التغريات: 5

زيادة الجهود الرامية إىل معالجة املحركات املبارشة وغري  )أ ( 
املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي – سيتطلب خفض معدل 

فقدان التنوع البيولوجي ووقفه يف نهاية املطاف معالجة 
املحركات وراء فقدان التنوع البيولوجي، مام يتطلب تفاعل أكرب 

بني الوزارات املسؤولة عن التنوع البيولوجي والوزارات التي 
تعالج القضايا املتعلقة بالقطاعات األخرى، فضال عن إرشاك 

أكرب عرب املجتمع. وتنطوي أكرث الخطط نجاحا عىل حزمة من 
اإلجراءات تتألف من األطر القانونية والسياسية، والحوافز 

االجتامعية االقتصادية، وإرشاك الجمهور وأصحاب املصلحة، 
والرصد واإلنفاذ. ويرتابط الكثري من القضايا التي متت معالجتها 

مبوجب االتفاقية، وبناء عليه، فهي تتطلب نُهجا متكاملة وشاملة 
للتخطيط والتنفيذ.

تعزيز إدماج الجنسانية ودور الشعوب األصلية  )ب( 
واملجتمعات املحلية وإرشاك أصحاب املصلحة – أظهر التحليل أن 

الفرص التخاذ إجراءات فعالة دعام للخطة االسرتاتيجية للتنوع 
البيولوجي 2011-2020 تم تفويتها نتيجة لعدم اإلرشاك الكايف 

للنساء، والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، ومجموعة واسعة 
النطاق من أصحاب املصلحة يف تصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )انظر تحديدا األهداف 
14 و17 و18 من أهداف أييش(. وميكن أن يحدد اإلطار العاملي 

الجديد متطلبات أقوى لإلجراءات املستقبلية بشأن التنوع 
البيولوجي لتشمل جميع هذه االعتبارات كرشوط مسبقة 

أساسية.

تعزيز االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  )ج( 
البيولوجي وما يرتبط بها من عمليات للتخطيط – تطورت 

االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتشمل 
القضايا التي تتجاوز املحركات املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي، 

ونحو الُنهج الشاملة للحوكمة يف مجال التنوع البيولوجي. غري 

أن بعض البلدان اعتمد هذه االسرتاتيجيات وخطط العمل 
الوطنية كأدوات للسياسة عىل نطاق الحكومة برمتها، مام يحد 

من فعاليتها يف معالجة قطاعات أخرى ويضعف مستوى التنفيذ 
)انظر الهدف 17 من أهداف أييش(.

غايات وأهداف محددة وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية  )د( 
ومحددة املدة الزمنية )SMART( مصممة عىل نحو جيد – 

أهداف أييش للتنوع البيولوجي التي تم صياغتها بلغة واضحة 
وغري مبهمة وبسيطة، مع عنارص كمية، )أي وفقا ملعايري 

“SMART”(6 شاهدت عامة مستويات أكرب من التقدم. 7 ويف 
نفس الوقت، يبدو إحراز تقدم أكرب لألهداف التي تركز عىل 

العملية، بدال من تلك األهداف التي تعرّف نتائج محددة. وتعترب 
األهداف التي تركز عىل النتائج املقصودة مهمة، ولكن قد يكون 
من الصعب رصد التقدم املحرز يف نطاق اإلطار الزمني املطلوب، 

وتوضيح املسؤولية عن تحقيق األهداف. وبالتايل، قد يكون 
مزيج من أهداف العملية والنتائج مفيدا، بحيث يكون كل منها 

مدعوما مبؤرشات للسامح بالرصد الفعال للتقدم املحرز. ومن 
املهم أيضا صياغة األهداف بحيث ال تؤدي إىل نتائج ضارة. 8

زيادة طموح االلتزامات الوطنية – نصت الخطة  )ھ( 
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 عىل وضع أهداف 

وطنية للتنوع البيولوجي لدعم أهداف أييش العاملية للتنوع 
البيولوجي. غري أن معظم األهداف الوطنية كانت أقل من حيث 
النطاق ومستويات الطموح من أهداف أييش. وهناك حاجة إىل 
النهوض بااللتزامات الوطنية املستقبلية التي تتناسب مع أغراض 

اإلطار العاملي، والتي تتواءم مع غاياته وأهدافه.

الحاجة إىل تقليص الفواصل الزمنية يف التخطيط ومراعاة  )و( 
الفواصل الزمنية يف التنفيذ – أعاقت فواصل زمنية مختلفة 

التقدم املحرز نحو أهداف أييش للتنوع البيولوجي. ويف معظم 
الحاالت، مل توضع االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املحدثة 

للتنوع البيولوجي إال بعد اعتامد الخطة االسرتاتيجية، مام أخر 
من اتخاذ إجراءات لتنفيذ الخطة )الشكل 17-1(. وعىل املستوى 
العاملي، مرت سنوات كثرية قبل تحديد املؤرشات. وباإلضافة إىل 

ذلك، ونظرا لديناميات النظم الطبيعية، عندما تتخذ إجراءات 
إيجابية، فإن اآلثار عىل التنوع البيولوجي قد ال تظهر لعدة 

سنوات أو عقود.

الحاجة إىل إجراء استعراض فعال ودعم مستدام وموجه  )ز( 
للبلدان – أحرز الكثري من التقدم نحو تحقيق األهداف التي 
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خضعت لالستعراض املنتظم مبشاركة الخرباء الوطنيني، والتي قدم 
لها دعم مستدام وجاري من خالل أنشطة بناء القدرات ومن 
خالل شبكات الدعم عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي. 

وهناك حاجة أيضا إىل ضامن التمويل املناسب.

الحاجة إىل التعلم واإلدارة التكيفية – هناك حاجة إىل  )ح( 
بذل جهود أكرب لتيسري التعاون التقني والعلمي بني البلدان من 
أجل التعلم من الخربات وفهم أسباب فعالية تدابري السياسات 

وغريها من التدابري. وهناك فرصة أيضا لالستفادة من أدوات 
دعم السياسات واملنهجيات املتوافرة، مبا يف ذلك تلك التي أعدت 

مبوجب االتفاقية، وتكييفها مع الظروف الوطنية.

الحاجة إىل االهتامم بالتنفيذ – تشمل الخطة االسرتاتيجية  )ط( 
للتنوع البيولوجي 2011-2020 مربرا منطقيا، ورؤية، ومهمة 

وغايات وأهداف )أهداف أييش( وكذلك أحكاما للتنفيذ والرصد 
واالستعراض والتقييم وآليات للدعم. ومن الوجهة العملية، 

فبينام حظت أهداف أييش للتنوع البيولوجي بالرؤية عىل نحو 
أكرب، فقد حظى بعض العنارص األخرى باهتامم أقل، ولو أنها 

متساوية يف األهمية. وساهم ذلك يف املستويات الضعيفة لتحقيق 
األهداف.

الخالصة

تظل الرسالة العامة للتقييم يف الطبعة الخامسة من التوقعات 
العاملية للتنوع البيولوجي مشابهة لرسالة تقييم منتصف املدة 

يف الطبعة الرابعة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي. 
 .IPBES وقد أكدها أيضا التحليل املؤخر للتقييم العاملي للمنرب

وبإيجاز، بينام تحقق تقدم كبري نحو معظم أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي، مل يتم تحقيق أي منها بالكامل.

وعموما، يستمر فقدان التنوع البيولوجي، عىل الرغم من 
الجهود املهمة الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
املستدام. وبينام كانت هناك آثار إيجابية إلجراءات الحفظ 

واإلدارة الحالية، فقد طغت عىل تأثرياتها الضغوط املتزايدة عىل 
التنوع البيولوجي، والتي تتعلق بدورها باملستويات املتزايدة من 

استهالك األغذية، والطاقة واملواد وبتطوير البنية التحتية.
وبناء عليه، ال يسري العامل عىل املسار الصحيح لتحقيق 

معظم األهداف الحالية املتفق عليها عىل املستوى العاملي للتنوع 
البيولوجي، أو لتدهور األرايض أو تغري املناخ، وال األهداف األخرى 

من أهداف التنمية املستدامة. غري أن هذا التقييم يقدم أدلة 
إضافية بأنه عند تنفيذها عىل نحو جيد، فإن إجراءات الحفظ 
وتدابري السياسات األوسع نطاقا تكون فعالة. غري أن تقييمها 

Ondrej Prosicky / Shutterstock
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يقدم أدلة إضافية عىل أنه عند تنفيذها، تكون إجراءات الحفظ 
وتدابري السياسات األوسع فعالة. وهناك حاجة ملحة لالستعانة 

بالتقدم املحرز، والتعلم من أمثلة النجاح، من أجل التصدي 
للمحركات املبارشة وغري املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي 

وتحقيق املنافع للناس من حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
املستدام. وتم بحث املسارات املحتملة نحو الغاية “الحياة يف 

انسجام مع الطبيعة” يف الجزء الثالث من هذه التوقعات.
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ويشير اللون األزرق إلى تجاوز الهدف، ويشير اللون األخضر إلى المسار الصحيح، واللون األصفر إلى إحراز بعض التقدم، واللون األحمر إلى عدم حدوث تغيير، واللون األرجواني إلى 
االنتقال بعيدا عن الهدف. وتشير كثافة اللون إلى توافق األهداف الوطنية مع هدف أيشي. وتشير األلوان الداكنة إلى توافق وثيق. ويرد المزيد من المعلومات في اإلطار 3-0.

الشكل 21-2- تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية وتوافقها مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. تبين ألوان 
األعمدة نسبة األطراف التي أبلغت عن مستوى معين من التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها الوطنية.
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حددت الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011 
السياق لإلجراءات قصرية األجل ومتوسطة األجل عن طريق 

وصف رؤية عام 2050 الطويلة األجل للتنوع البيولوجي، مبوجب 
العنوان »الحياة يف انسجام مع الطبيعة«. وبالتحديد، كانت 

الرؤية لعامل يتم فيه »بحلول عام 2050، ُيقّيم التنوع البيولوجي 
وُيحفظ ويستعاد ويستخدم برشد، وتصان خدمات النظام 

اإليكولوجي، مام يؤدي إىل استدامة كوكب سليم وتقديم منافع 
أساسية لجميع الشعوب«.

وعىل الرغم من التقدم املحدود املحرز نحو الغايات 
واألهداف املحددة للعقد املايض، تظل رؤية عام 2050 للتنوع 

البيولوجي املعيار املوجه لإلجراءات العاملية بشأن التنوع 
البيولوجي يف السنوات القادمة. ويبحث القسم األخري من هذه 
التوقعات مساهمة اإلجراءات الالزمة للرؤية التي ما زال ميكن 

تحقيقها، والتغيريات التحويلية والتحوالت التي تنطوي عليها.

المغادرة من العمل كالمعتاد

إن استعراض أهداف أييش للتنوع البيولوجي املحددة يف 
الجزء الثاين من هذه التوقعات يجعل من الواضح أنه استنادا 

إىل االتجاهات الحالية والتقدم املحرز نحو غايات الخطة 
االسرتاتيجية، فإن االستمرار يف »العمل كاملعتاد« سيجعل الرؤية 
للتنوع البيولوجي صعبة املنال، مع عواقب خطرية ليس فحسب 

ملستقبل التنوع البيولوجي، بل لجميع أهداف وغايات التنمية 
املستدامة للحد من تغري املناخ.

ومبوجب املسارات الحالية »للعمل كاملعتاد«، سيستمر 
التوسع يف كل واحد من الضغوط الرئيسية التي تدفع فقدان 

التنوع البيولوجي، واستنفاد مساهامت الطبيعة للناس. 1وتشمل 
األمثلة ما ييل:

تحويل التغري يف استخدام األرايض واملوائل. سينتج عن  	
سيناريوهات »منتصف الطريق« تدهورات كبرية مستمرة 

يف املساحة العاملية للغابات واألرايض الطبيعية األخرى 
بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين. وتتوقع مثل هذه 
السيناريوهات زيادة بحوايل 200 مليون هكتار يف املساحة 

العاملية ألرايض املحاصيل بني السنوات 2015 و2050، عىل الرغم 
من التوسع املستمر واملتزايد لغلة املحاصيل، من أجل تلبية 

طلبات عدد متزايد وأكرث ثراء من السكان واالتجاهات التغذوية 
الحالية. وسيؤدي ذلك مع التوسع الحرضي والتغيريات األخرى إىل 
فقدان حوايل 300 مليون هكتار من الغابات والنظم اإليكولوجية 

الطبيعية األخرى عىل مدى نفس الفرتة. 2

تغري املناخ. يسري العامل يف الوقت الراهن عىل ارتفاع درجات  	
الحرارة بحوايل 3 درجات مئوية أو أكرث فوق مستويات ما 

قبل الحقبة الصناعية بحلول نهاية القرن الحايل إذا تم تنفيذ 
االلتزامات الحالية التي تعهدت بها البلدان مبوجب اتفاق باريس 

بشأن تغري املناخ، وحتى ملستويات أعىل إذا فشل التنفيذ.3 
وسيكون ملثل هذه التغيريات عواقب خطرية عىل التنوع 

البيولوجي، مع زيادة معدالت االنقراض ويؤدي إىل اختفاء مريئ 
لبعض النظم اإليكولوجية مثل الشعاب املرجانية.4

االستغالل املفرط. إن سيناريوهات »العمل كاملعتاد« يف  	
جهود الصيد حول العامل ستسبب استنفادا مستمرا لألرصدة 
السمكية، وتؤدي إىل حصاد منخفض وغري مربح بحلول عام 

2050 )الشكل 22-4 وتحول مصايد األسامك واملحيطات 
املستدام(.5

األنواع الغريبة الغازية. من املرجح أن يزيد النمو املتوقع يف  	
حركة الشحن العاملي من مخاطر غزوات األنواع الغريبة بحوايل 
ثالثة أضعاف أو 20 مرة من املستوى الحايل بحلول عام 2050. 
ومن املتوقع أن املخاطر املتزايدة ستكون أعىل بوجه خاص يف 

البلدان ذات الدخل املتوسط، وخصوصا يف شامل رشق آسيا. ومن 
املتوقع أن يكون لنمو حركة الشحن تأثريا أكرب بكثري عىل الغزوات 

البحرية عن التغري البيئي الذي يدفعه املناخ. 6

التلوث. من املتوقع أن يزيد معدل دخول التلوث البالستييك  	
النظم اإليكولوجية املائية مبقدار 2.6 مرة عن مستوى عام 2016 

بحلول عام 2040، مبوجب سيناريو »العمل كاملعتاد«. وعىل 
مدى نفس الفرتة، سيزداد معدل التلوث البالستييك املوجود يف 

البيئات األرضية مبقدار 2.8 مرة. وحتى إذا نفذت االلتزامات 
الحالية لخفض التلوث البالستييك بالكامل، فإن الخفض يف 

معدالت التلوث ستنخفض فقط بنسبة 6.6 يف املائة تحت هذه 
املستويات. 7 واستنادا إىل آخر االتجاهات املتاحة، من املتوقع أن 

يزداد ترسب النرتوجني من الغالف الجوي يف بعض املناطق ملا 
يتبقى من هذا القرن، مع آثار سلبية كبرية عىل التنوع البيولوجي. 

وبحلول عام 2030، من املتوقع أن معدل ترسب النرتوجني 
سيزداد يف آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، 

بينام من املتوقع حدوث انخفاضات يف أمريكا الشاملية، وأوروبا 
والرشق األوسط. وبحلول عام 2100، من املتوقع بصفة خاصة 
حدوث زيادات كبرية يف جنوب آسيا، مع مستويات عام 2100 

أعىل من ضعف املعدل لعام 2000. 8



141 الجزء الثالث– املسارات نحو رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي

ومن الواضح أن مسارات »العمل كاملعتاد« غري متطابقة مع أي 
تفسري ملستقبل تعيش فيه املجتمعات البرشية يف انسجام مع 
الطبيعة بحلول عام 2050. واألمثلة السابقة، والسيناريوهات 

العاملية التي تم بحثها يف التقييم العاملي الذي أجراه املنرب 
الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES(، تنبئ بآثار سلبية كبرية 

عىل التنوع البيولوجي عىل جميع املستويات، من التنوع الجيني 
إىل املناطق األحيائية. ومن املتوقع أن تتعرض نسبة كبرية من 
األنواع الربية لخطر االنقراض خالل القرن الحادي والعرشين 

بسبب تغري املناخ، واستخدام األرايض، واستخراج املوارد الطبيعية 
وأثر املحركات املبارشة األخرى. واآلثار املحتملة هذه تنطبق عىل 
النظم اإليكولوجية األرضية، والبحرية، والنظم اإليكولوجية للمياه 

الداخلية.
وهذه الضغوط بدورها سينتج عنها تدهور رئييس يف 

مساهامت الطبيعة للناس. وستقوض عىل نحو كبري دور الطبيعة 
يف تنظيم نوعية املياه، وخفض املخاطر الساحلية وتلقيح 

املحاصيل بحلول عام 2050 مبوجب سيناريو »العمل كاملعتاد«، 
وخصوصا يف املناطق التي تحتاج إىل مثل هذه املساهامت عىل 
نحو أكرب. ويواجه خمسة ماليني من السكان تلوثا أعىل للمياه 

وتلقيحا غري كاف للتغذية يف إطار السيناريوهات املستقبلية 
الستخدام األرايض وتغري املناخ، وخصوصا يف أفريقيا وجنوب آسيا. 

وسيواجه مئات املاليني من الناس مخاطر ساحلية متزايدة يف 
أفريقيا وأوروبا وآسيا واألمريكتني. 9

وميكن التعبري عن الخسائر من »العمل كاملعتاد« أيضا 
بصورة اقتصادية. فمثال، تشري تقديرات النتائج األوىل ملبادرة 
املستقبل العاملية عىل نحو متحفظ أن فقدان خدمات النظم 

اإليكولوجية الناتج عن مثل هذا السيناريو سيمثل تكلفة مبقدار 
10 تريليون دوالر تقريبا لالقتصاد العاملي بحلول عام 2050. 

وستتحمل البلدان األكرث فقرا معظم التكاليف، مع تعرض رشق 
وغرب أفريقيا، وآسيا الوسطى، وأجزاء من أمريكا الالتينية 

لخسائر تصل إىل 4 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل. 10

Leena Robinson / Shutterstock
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السيناريوهات والمسارات نحو عام 
2050

قدمت الطبعة الرابعة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي سيناريوهات تبني اإلجراءات الالزمة لتباطؤ ووقف 

تدهور التنوع البيولوجي.11 ويف اآلونة األخرية، استكشف 
الباحثون جدوى عكس االتجاهات الحالية للسامح بإنعاش التنوع 
البيولوجي الذي سيكون متسقا بالفعل مع االنتقال إىل رؤية عام 

2050 للحياة يف انسجام مع الطبيعة،12 ومتسقا أيضا مع األهداف 
والغايات املنصوص عليها مبوجب خطة التنمية املستدام لعام 

2030 واتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
ويبني التقييم العاملي الذي أجراه IPBES ودراسات النمذجة 
الالحقة )اإلطاران 22-1 و22-2( أن »خفض معدل« فقدان التنوع 

البيولوجي قد يكون ممكنا يف الواقع، عىل األقل بالنسبة لبعض 
مقاييس التنوع البيولوجي، ولكنه سيتطلب تغيريا تحويليا يف 

الطريقة التي يدير البرش بها الكوكب. 13
وتوحي خطوط األدلة املتعددة أن تحقيق رؤية عام 2050 

للتنوع البيولوجي يعتمد عىل حافظة من اإلجراءات يف املجاالت 
التالية، والتي يعد كل منها رضوريا ولكن أيا منها لن يكون كافيا 

لوحده:

هناك حاجة إىل زيادة الجهود الرامية إىل حفظ التنوع  	
البيولوجي واستعادته عىل جميع املستويات باستخدام الُنهج 

التي تعتمد عىل السياق املحيل. وهذه تحتاج إىل ضم الزيادات 
الرئيسية يف مدى وفاعلية املناطق املحمية املتصلة ببعضها اتصاال 
جيدا، وتدابري الحفظ الفعالة األخرى القامئة عىل أساس املنطقة، 

واالستعادة عىل نطاق واسع للموائل املتدهورة، والتحسينات 
يف حالة الطبيعة عرب املناظر الطبيعية املستزرعة واملناظر 

الطبيعية الحرضية فضال عن تجمعات املياه الداخلية، والسواحل 
واملحيطات؛

هناك حاجة إىل جهود لإلبقاء عىل تغري املناخ يف حدود  	
أقل بكثري من درجتني مئويتني وبالقرب من 1.5 درجة مئوية 
فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ملنع آثار تغري املناخ 
من التغلب عىل جميع اإلجراءات األخرى التي تدعم التنوع 

البيولوجي. وميكن أن يلعب حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها 
دورا كبريا يف هذه الجهود. كام ميكن أن تكون هذه »الحلول 
القامئة عىل الطبيعة« جزءا مهام من التكيف مع تغري املناخ؛

ينبغي اتخاذ خطوات فعالة ملعالجة الضغوط الباقية التي  	
تدفع فقدان التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك األنواع الغريبة 
الغازية، والتلوث واالستغالل املفرط غري املستدام للتنوع 

البيولوجي وخصوصا يف النظم اإليكولوجية البحرية وللمياه 
الداخلية؛

ينبغي تحقيق التحوالت يف إنتاج السلع والخدمات، وخصوصا  	
األغذية. وسيشمل ذلك اعتامد وسائل زراعية ميكن أن تلبي 
الطلب العاملي املتزايد مع فرض آثار سلبية أقل عىل البيئة، 

وخفض الضغوط لتحويل املزيد من األرايض إىل اإلنتاج؛

هناك باملثل حاجة إىل إجراء تحوالت للحد من الطلب عىل  	
اإلنتاج املتزايد لألغذية وذلك عن كريث اعتامد نظم غذائية 

صحية أكرث وخفض فاقد األغذية، وأيضا الحد من استخدام السلع 
املادية والخدمات األخرى التي تؤثر عىل التنوع البيولوجي، مثال 

يف الحراجة، والطاقة وتقديم املياه العذبة.

ويعتمد كل واحد من مجاالت العمل هذه عىل إحداث تغيريات 
وابتكارات كبرية جدا، وتضم نطاقا واسعا من الجهات العاملة عىل 

جميع املستويات ويف جميع قطاعات املجتمع )انظر التحوالت 
الوارد وصفها أدناه(. غري أنه حتى الجهود األكرث كثافة يف كل 
من هذه املجاالت لن تنجح يف »خفض معدل« فقدان التنوع 

البيولوجي، وتستوىف األهداف العاملية الخاصة باألمن الغذايئ، إال 
إذا تم معالجتها مع اإلجراءات يف املجاالت األخرى. ومثال ذلك 
أن السيناريوهات التي تنطوي عىل جهود أكرث طموحا للحفظ 

واالستعادة ستمكن من مسار للمستقبل ميكن فيه تحقيق 
املكونات األساسية لرؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي، ولكن 
فقط إذا تم مزجها يف نفس الوقت مع تدابري لتحويل النظام 
الغذايئ الحايل، ومن ثم معالجة املحركات الكامنة ملزيد من 

تحويل املوائل لتلبية الطلب عىل الغذاء )اإلطار 2-12(. 
ومعالجة اإلجراءات يف جميع املجاالت الوارد وصفها أعاله 

ليست رضورية فحسب لتحقيق الهدف الشامل »لخفض معدل« 
فقدان التنوع البيولوجي: فهي تجعل من كل إجراء يف كل فئة 
أسهل. وستزيل اإلجراءات يف مجال واحد الحواجز التي تعرقل 
التغري يف مجال آخر، بحيث تصبح بالفعل التدخالت املتعددة 

عىل مدى مجموعة كاملة من األنشطة أكرث جدوى عن محاولة 
الرتكيز عىل التدخالت يف إجزاء معزولة من حافظة اإلجراءات. 

ومثال ذلك، أن اإلجراءات للحد من الطلب عىل الغذاء ستجعل 
من إصالح اإلنتاج الزراعي ممكنا بدرجة أكرب؛ وستزيل اإلجراءات 

املجمعة الحواجز من تنفيذ تدابري الحفظ الالزمة. ومن ناحية 
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اإلطار 22-1- خفض معدل فقدان التنوع البيولوجي

يتمثل أحد األسئلة الرئيسية التي تواجه صانعي القرار في ما إذا كان من الممكن »خفض معدل« االتجاهات التاريخية 
والمتوقعة حتى يتم وقف فقدان التنوع البيولوجي العالمي وتكون الطبيعة على طريق اإلنعاش بحلول منتصف القرن الحادي 

والعشرين – وما هو مزيج اإلجراءات الضروري لتحقيق ذلك، مع ضمان أيضا تحقيق الغايات العالمية األخرى، مثل ضمان 
األمن الغذائي. وللتركيز على المحرك الرئيسي لتحويل الموائل من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي، استخدمت دراسة 14 حديثة نماذج 
متعددة لتقييم النتائج المحتملة على اتجاهات التنوع البيولوجي األرضي الناتجة عن مزيج من تدابير الحفظ الجريئة والفورية، 

مع تداخالت أخرى. وتظهر النماذج أن مزيجا من األراضي المتزايدة التي تخضع لإلدارة الفعالة للحفظ لما نسبته 40 في المائة 
من المناطق األرضية، مع استعادة حوالي 100 مليون هكتار من األراضي المتدهورة، واالعتماد الواسع النطاق لنهج الحفظ 

على مستوى المناظر الطبيعية، يمكن أن يخفض ويوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2050، على الرغم من أنه ليس 
لجميع مؤشرات نمذجة التنوع البيولوجي )انظر “إجراءات الحفظ فقط” في الشكل 22-1(. ومثل هذه اإلجراءات ستمنع أكثر 

بقليل من نصف فقدان التنوع البيولوجي المتوقع بالمقارنة إلى “العمل كالمعتاد”، ويحتمل أن تزيد من أسعار الغذاء، وتهدد 
األمن الغذائي. ومن ناحية أخرى، فإن الحفظ الجريء مع التوسع المستدام في اإلنتاج الزراعي، وزيادة التجارة بالسلع الزراعية، 
وأنظمة غذائية أكثر استدامة وأكثر صحية للبشر )وخصوصا االستهالك المنخفض للحوم( وخفض الفاقد من األغذية، يمكن 

أن تمنع أكثر من ثالثة أرباع مرة من فقدان التنوع البيولوجي المتوقع مع تجنب الصراع مع اإلمداد الميسور للغذاء. وكما 
يظهر في اتجاهات “اإلجراءات المتكاملة” في الشكل 22-1، يحتمل أن تعكس هذه الحزمة من التدابير االتجاهات السلبية 

لجميع المؤشرات الرئيسية للتنوع البيولوجي بحلول منتصف القرن. غير أن التحليل ال يأخذ في االعتبار التهديدات األخرى التي 
تواجه التنوع البيولوجي – مثل تغير المناخ أو الغزوات البيولوجية – التي ستحتاج أيضا إلى المعالجة من أجل العكس الحقيقي 

لتدهور التنوع البيولوجي. ومع ذلك، يوحي التحليل أن مزيجا متكامال من تدابير الحفظ الجريئة والتحول في نظام الغذاء هو 
مركزيا لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي.

الشكل 22-1- االتجاهات التاريخية والنمذجة للمستقبل في أربعة مؤشرات مختارة للتنوع البيولوجي األرضي، استنادا إلى 
نهج »العمل كالمعتاد«، وحزمة تدابير جريئة للحفظ واالستعادة )»إجراءات الحفظ فقط«(، وحزمة متكاملة تجمع إجراءات 
الحفظ واالستعادة هذه مع تدابير إضافية لمعالجة الضغوط في جانب العرض وجانب الطلب على تحويل الموائل إلنتاج 

الغذاء )اإلجراءات المتكاملة(. 15
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اإلطار 22-2- النهج المتعارضة لخفض تدهور التنوع البيولوجي وعكس مساره

بينما يعتبر زيادة الطموح بشكل جذري لحفظ الطبيعة شرطا مسبقا لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي، يمكن أن 
تعتمد البلدان مجموعة من نهج مختلفة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي. وقامت دراسة من وكالة التقييم البيئي في 

هولندا PBL بتصميم استراتيجيتين حفظ عالميتين متعارضين وطموحتين وبتقييم قدرتها على استعادة التنوع البيولوجي 
األرضي والتنوع البيولوجي للمياه العذبة، ولتقديم خدمات النظم اإليكولوجية مع التخفيف أيضا من تغير المناخ وضمان 

األمن الغذائي.16 وقد حددت إحدى االستراتيجيتين بعنوان “نصف األرض” أولوية حماية الطبيعة في حد ذاتها، مع تركيز 
على المناطق المحمية، واالستعادة وتدابير الحفظ األخرى القائمة على أساس المنطقة من أجل الحفاظ على الطبيعة البرية 
المتبقية، مع التوسع المستدام للزراعة من أجل خفض الضغوط لتحويل موائل إضافية. وحددت االستراتيجية الثانية بعنوان 
“تقاسم الكوكب” أولوية تدابير الحفظ التي تدعم وتعزز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ومساهمات الطبيعة للناس، مع 

تفضيل المناظر الطبيعية التي تعتبر فسيفساء من بقع الموائل الطبيعية والزراعة. وتم مقارنة كل من هذين النهجين مع 
سيناريو خط أساس يتساوى مع “العمل كالمعتاد”. وبينما يمكن لكال النهجين تحقيق خفض في فقدان التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم اإليكولوجية بحلول عام 2050، كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية للحد من تغير المناخ وخفض االستهالك 
الشامل للمنتجات الحيوانية من أجل السماح بإنعاش التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وللوفاء بأهداف المناخ 

واألمن الغذائي. ومن شأن استراتيجيات الحفظ فقط أن ترى مقايضة كبيرة مع األمن الغذائي. وسيكون سيناريو “نصف 
األرض” مزودا بتدابير قوية للتخفيف من تغير المناخ وتدابير االستدامة اإلضافية، أكثر نجاحا في حماية التنوع البيولوجي في 
المناطق التي ما زالت في حالة طبيعية، وتحقيق أكبر التحسينات في المؤشرات العالمية للتنوع البيولوجي )الشكل 2-22(. 

ومن ناحية أخرى، فإن سيناريوهات “تقاسم الكوكب” مع مزيج أيضا من التدابير القوية للتخفيف من تغير المناخ وتدابير 
االستدامة اإلضافية، ستولد أكبر التحسينات للتنوع البيولوجي في المناطق التي تستخدم في النشاط البشري، في التنوع 

البيولوجي المائي، وفي تقديم خدمات النظم اإليكولوجية مثل مكافحة اآلفات، والتلقيح ومكافحة التآكل. ومع عدم اقتراح 
نهج “مثالي” واحد لتحقيق أقصى قدر من مكاسب الحفظ، تساعد هذه السيناريوهات على بيان االعتبارات التي يمكن أن 

ترشد القرارات بشأن التنوع البيولوجي استنادا إلى األولويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية.

الشكل 22-2- النتائج في التغير المتوقع في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بين السنوات 2015 
و2050، لسيناريوهات »العمل كالمعتاد«، و»نصف األرض« و»تقاسم الكوكب«، بما في ذلك التدابير اإلضافية 

للتخفيف من تغير المناخ واالستهالك المستدام. 17

-15%

-10%

-5%

0%

5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20
50

م 
عا

ى 
 إل

غير
الت

ة 
سب

ن

متوسط 
توافر األنواع 

- األراضي

متوسط 
توافر األنواع 

- المياه

متوسط التوافر 
الهندسي 
- الثدييات

مكافحة اآلفات التلقيح مكافحة التآكل احتجاز الكربون تنقية المياه

 مؤشرات التنوع البيولوجي المختارة، 
التغير بين عامي 2015 و2050   

تقاسم الكوكبنصف األرضالعمل كالمعتاد

خدمات النظم اإليكولوجية المختارة، 
التغير بين عامي 2015 و2050   
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أخرى، يعني اإلجراء املنسق أيضا األخذ يف االعتبار املقايضات 
والحد منها – فليس كل اإلجراءات املحتملة عىل مدى هذه 

املجاالت هي حلول »مفيدة للجميع«.18
ووضعت مجموعة من املقرتحات لإلرساع يف حامية األرايض، 

والنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية واملحيطات من أجل 
الطبيعة، واستعادة النظم اإليكولوجية املتدهورة، بوسائل تزيد 

بدرجة كبرية طموح الغايات واألهداف السابقة )انظر تحول 
األرايض والغابات، وتحول مصايد األسامك واملحيطات املستدام 
أدناه(. 19 ويحتاج تطبيق مثل هذه الحلول أن تؤخذ يف االعتبار 

اآلثار السلبية املحتملة عىل األمن الغذايئ إذا كانت املناطق 
املحمية أو املستعادة للطبيعة ستزيد كذلك ضغطا عىل األرايض 

املتوافرة إلنتاج األغذية، وبذلك تدفع األسعار إىل الزيادة ويحتمل 
أن تؤدي إىل نقص كبري يف األغذية. 20

وكبديل لذلك، ميكن أن تؤدي النهج الطموحة للحفظ إىل 
نتائج مختلفة كثريا لكل من التنوع البيولوجي وملساهامت 
الطبيعة للناس. ومثال ذلك أنه بينام ميكن أن يولد الرتكيز 

عىل حامية النظم اإليكولوجية السليمة مكاسب أكرب للتنوع 
البيولوجي األريض، فإن الرتكيز عىل تحسني التنوع البيولوجي 
يف املناظر الطبيعية »املتقاسمة« مثل األرايض الزراعية سيولد 
مكاسب أكرب للخدمات مثل مكافحة اآلفات، ومكافحة التآكل 

والتلقيح، فضال عن مكاسب للتنوع البيولوجي املايئ )اإلطار 
21 .)2-22

Photo by NOAA on Unsplash
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التحوالت إلى الحياة في انسجام مع الطبيعة

إن املتطلبات الواسعة النطاق للوفاء برؤية عام 2050 للتنوع 
البيولوجي، املذكورة يف القسم السابق، ميكن توضيحها كذلك 
عن طريق بحث نوع التحوالت الالزمة يف مجاالت ومناطق 

معينة للنشاط البرشي. ويركز هذا القسم من التوقعات عىل 
مثانية جوانب مميزة ولكنها مرتابطة عىل نحو وثيق للتفاعل بني 

الناس والطبيعة: استخدام األرايض، والغابات والنظم اإليكولوجية 
األخرى؛ وإدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة؛ ومصايد 

األسامك البحرية واالستخدامات األخرى للمحيطات؛ وإنتاج 
املنتجات الزراعية من املناظر الطبيعية؛ والنظام الغذايئ، مبا يف 

ذلك األنظمة الغذائية، والطلب، وسالسل التوريد والنفايات؛ 
والبصمة ومتطلبات املدن والبنية التحتية؛ والتفاعل بني النظم 

اإليكولوجية وتغري املناخ؛ والصالت املتعددة الجوانب بني 
الطبيعة وصحة اإلنسان )الشكل 22-3(. ويستند اختيار مجاالت 
التحول هذه بدرجة كبرية إىل نهج »الرتابط« املذكور يف التقييم 

العاملي الذي أجراه IPBES،22 مع إضافة تحول الصحة الواحدة 
الشاملة للتنوع البيولوجي نظرا لألهمية العاملية للروابط بني 

الطبيعة والصحة التي أبرزتها جائحة كوفيد-19. 23

وتعترب التحوالت يف كل من هذه املجاالت أساسية إلعادة 
تنظيم عالقة الناس مع الطبيعة واالنتقال إىل االستدامة. ويرد يف 
األقسام التالية موجز لعدد من املكونات يف كل حالة، والتي متثل 
معا تحوال عن املسار الحايل غري املستدام، وإذا تم تطبيقها عىل 

نحو واسع، ستمكن مستوى جديد من التجانس بني األنشطة 
البرشية ورأس املال الطبيعي الذي تعتمد عليه. والقاسم املشرتك 
يف التحوالت يف كل مجال هو االعرتاف باعتامد الناس عىل التنوع 
البيولوجي لجميع هذه الجوانب من النشاط البرشي والرفاهية، 

ولآلثار السلبية عىل التنوع البيولوجي من النامذج الحالية 
لالقتصاد وغريه من السلوكيات. وكام يظهر يف الشكل 22-3، هناك 

روابط متعددة بني التحوالت إىل االستدامة يف كل مجال، وسيتم 
استكشاف درجات االعتامد واملساهامت هذه مبزيد من التفصيل 

يف كل من األقسام القادمة.

Herman Veenendaal / Shutterstock
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الشكل 22-3- التحوالت في ثماني جوانب من التفاعل البيني بين النشاط البشري، ورفاه اإلنسان والطبيعة التي تم بحثها 
في هذه التوقعات، مع بيان بعض الروابط فيما بينها. وترد كل من الروابط والمساهمات ودرجات االعتماد في األقسام 

بشأن كل تحول أدناه.
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تحول األرايض والغابات

تحول األراضي والغابات

موجز للتحول
حفظ النظم اإليكولوجية غير المضطربة، واستعادة النظم اإليكولوجية، ومكافحة التدهور وعكس مساره، 

ونشر التخطيط المكاني على مستوى المناظر الطبيعية من أجل تجنب التغير في استخدام األراضي وخفضه 
والتخفيف منه. ويعترف هذا التحول بالقيمة الضرورية للموائل المحفوظة على نحو جيد لصون التنوع 

البيولوجي وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية لصالح الناس، والحاجة إلى االنتقال إلى حالة ال ينطوي فيها 
الحفاظ على األمن الغذائي وتحسينه على تحويل الغابات والنظم اإليكولوجية األخرى على نطاق واسع.

المبرر المنطقي والمنافع

إن تغري استخدام األرايض هو أكرب محرك مبارش وراء فقدان 
التنوع البيولوجي. 1 والخسارة يف الغابات وتدهورها وغري ذلك 
من النظم اإليكولوجية الطبيعية األخرى يستمر عىل املستوى 

العاملي، وخصوصا يف الزراعة يف املناطق االستوائية )انظر الهدف 
5 من أهداف أييش(. والواقع أن السبب الرئييس لخسارة 

الغابات هو التوسع يف الزراعة )مثال وبصفة أساسية الزراعة 
التجارية يف أمريكا الجنوبية، والزراعة الصغرية النطاق يف وسط 
أفريقيا(،2بالرغم من أن التحرض3 وتطور البنية التحتية4 تتمتع 

بأهمية متزايدة )انظر تحول املدن والبنية التحتية(. وتبني 
سيناريوهات تغري استخدام األرايض إمكانية حدوث نطاقات 

مختلفة يف املستقبل، اعتامدا عىل القرارات التي تتخذ عىل 
املستوى العاملي والوطني واملحيل )اإلطار 22-2(. 5 وكام الحظنا 
يف القسم السابق )انظر املسارات(، فإن تحقيق هذه التغريات 
يعد رضوريا للحد من فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره.
ومن شأن تقليل ضغوط األرايض عىل الغابات وغريها من 
النظم اإليكولوجية الطبيعية أن يقلل من خطر انقراض الكثري 

من األنواع وذلك بتجنب املزيد من فقدان املوائل وتهيئة 
الظروف املواتية أمام استعادة املزيد من املوائل. وسوف تحتفظ 
هذه مبوارد الدخل والتغذية للناس الذين يعتمدون عىل النظم 

اإليكولوجية الحية للغابات. والكثري من الصالت الثقافية مع 
األنواع من الغابات واملناظر الطبيعية ستتم حاميتها، بجانب 

املنافع للصحة والرفاه. واملنافع األكرث اتساعا للمجتمع عىل 
املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية ستتدفق من صون دور 

النظم اإليكولوجية الطبيعية يف إيواء أنواع امللحقات، ودعم 
نوعية الهواء واملياه فضال عن التلطيف من تغري املناخ من خالل 

احتجاز الكربون وتخزينه.

المكونات الرئيسية للتحول

اعتامد النهج املتكاملة الستخدام األرايض والتغري يف استخدام 
األرايض. ينطوي ذلك عىل وجود سياسات متجانسة بشأن 

الزراعة، والحراجة، وتطوير البنية التحتية الريفية والحرضية، 
والتخطيط املكاين الشامل، مع تطبيق نهج النظام اإليكولوجي 

أو نهج املناظر الطبيعية،6 مع إرشاك قوي للمجتمعات ومدعوم 
من حيازة األرايض، والبيانات والرصد؛ واالستثامر يف البحث 

والتطوير من أجل تحسني اإلنتاجية، واستدامة وتكامل النظم 
الزراعية والرعوية والحرجية؛7 وإعداد وتنفيذ الترشيعات أو األطر 

السياساتية بشأن استخدام األرايض، والتغري يف استخدام األرايض 
والتخطيط املكاين، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، الحدود عىل إزالة 
الغابات أو التغري يف استخدام األرايض، ومتطلبات املناطق الدنيا 

املستخدمة للزراعة املحلية، أو لعدم وجود خسائر صافية أو 
مكاسب صافية للتنوع البيولوجي؛8 وتعزيز رصد وإنفاذ املتطلبات 

القانونية املحلية ومن خالل سالسل التوريد. 9

حفظ التنوع البيولوجي من خالل املناطق املحمية وتدابري 
الحفظ الفعالة األخرى القامئة عىل أساس املنطقة،10 مع ضامن 

حامية أكرث النظم اإليكولوجية سالمة واملواقع األكرث أهمية 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملشاركة 

الكاملة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية )اإلطار 3-22(.

استعادة النظم اإليكولوجية وإعادة تأهيلها،11 مبا يف ذلك 
النظم اإليكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية التي تم تحويلها 

واملتدهورة، مع إعطاء األولوية للمساهامت الرامية لحفظ 
التنوع البيولوجي، وتعزيز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية، 

والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، واستعادة الرتابط، 
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وتحسني قدرة النظم اإليكولوجية عىل التحمل، ومكافحة التصحر 
وتدهور األرايض، وتحسني رفاه اإلنسان، مبا يف ذلك إعادة إدخال 

األنواع الرئيسية وإعادة تنظيم النظم اإليكولوجية حسبام هو 
مالئم )اإلطار 22-4(. 12وضامن املشاركة الكاملة للشعوب األصلية 

واملجتمعات املحلية يف إعداد وتنفيذ أنشطة االستعادة. 13

إدارة املناظر الطبيعية لتحقيق التوازن يف احتياجات حفظ التنوع 
البيولوجي واستعادته، وإنتاج األغذية واألخشاب واالحتياجات 
األخرى، وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية والتنمية الحرضية 

والريفية، مع تعزيز الرتابط اإليكولوجي، وتعزيز التنوع 
البيولوجي يف املناظر الطبيعية الزراعية والحرضية. 14 )انظر 
التحوالت يف الزراعة، واملياه العذبة، واملدن والبنية التحتية، 

والعمل املناخي(.

التقدم المحرز نحو التحول

يف عدد من البلدان، تحسن األمن الغذايئ بينام ارتفع الغطاء 
الحرجي أو ظل مستقرا. وحددت منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة )الفاو( 22 بلدا حدث فيها ذلك منذ عام 1990، وأظهر 
12 منها أن الغطاء الحرجي زاد بأكرث من 10 يف املائة، مبا يف ذلك 

شييل، وكوستاريكا، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، وتونس وفييت 
نام. وتشمل العنارص املشرتكة يف هذه البلدان زيادة اإلنتاجية 

يف القطاع الزراعي، وتقديم الدعم املايل والتقني، وضامن حيازة 
األرايض، وإرشاك أصحاب املصلحة وإصالح السياسات الحرجية 

والزراعية، واالعرتاف بقيمة الغابات بالنسبة للمجتمع والنهوض 
باتساق السياسات. 15 وأظهر عدد من البلدان األخرى تخفيضات 

كبرية يف خسائر الغابات )انظر الهدف 5 من أهداف أييش(، 
والكثري قد استثمر يف املناطق املحمية )انظر الهدف 11 من 

أهداف أييش(، واستعادة النظم اإليكولوجية )انظر الهدف 15 
من أهداف أييش(.

وتستخدم البلدان مجموعة من النهج واألدوات يف التخطيط 
املكاين. وقد أعد البعض، مبا يف ذلك أملانيا16 وجنوب أفريقيا،17 

أطر تخطيط وطنية شاملة تدمج التنوع البيولوجي. ولدى الكثري 
من البلدان سياسات وبرامج لتعويض التنوع البيولوجي و”عدم 

وجود خسارة صافية”، من بينها الربازيل، والكامريون، وغينيا، 
ومدغشقر، واملكسيك ومنغوليا. وحدد تقييم مؤخر ملثل هذه 

Maksym Diachenko / Unsplash
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السياسات أكرث من 12,000 مرشوع تعويضات تغطي أكرث من 
15 مليون هكتار عىل مدى 37 بلدا.18 وقد وضعت الصني سلسلة 

من “الخطوط الحمراء” تحدد املناطق الواجب حاميتها )اإلطار 
11-1(.19 أما قانون املكسيك الجديد الخاص بالحراجة املستدامة 
فقد رسم حدود املنطقة الزراعية. 20 ومدونة املامرسات الحرجية 

يف الربازيل )قانون بشأن حامية النباتات املحلية( فقد كلف 
منذ عام 1960 بحامية الحد األدىن من مناطق النباتات املحلية 

يف املمتلكات الريفية، التي ترتاوح بني 80 يف املائة يف املنطقة 
األحيائية لغابة األمازون إىل 20 يف املائة يف املناطق األحيائية 

األخرى، وتشمل املناطق الحساسة من الوجهة البيئية مثل ضفاف 
األنهار واملنحدرات الحادة. وأعد سجل وطني لجميع املمتلكات 
الريفية لتسجيل مثل هذه املناطق. وأعدت الربازيل أيضا خطة 

وطنية الستعادة النباتات املحلية. 21

اإلطار 22-3- المناطق المحمية

المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المنطقة، إذا كانت جيدة الموقع والتصميم، وإذا تم 
إدارتها على نحو فعال ومنصف، ما زالت تدابير ضرورية لحفظ التنوع البيولوجي. 22 وأهداف الحفظ قد تعطي أولويات لمناطق 

التنوع البيولوجي العالي والمناطق التي يصعب استبدالها، والمناظر الطبيعية الكبيرة السليمة التي تتسم بدرجات عالية من 
السالمة اإليكولوجية و/أو المناطق الضعيفة بدرجة عالية التي تتعرض لتهديد كبير من جراء الضغوط البشرية. 23وهذه كلها 

مهمة ولكنها تتطلب نهجا إضافية أو تكميلية مختلفة.

وتشير تقديرات أهداف النسب المئوية الموصى بها للحفظ على أساس المنطقة إلى ما يتراوح بين 10 في المائة إلى 100 
في المائة، اعتمادا على األصناف والمناظر الطبيعية التي تم تحليلها. 24 فمثال، يمكن أن تمثل نسبة 85 في المائة من أنواع 

النباتات ثلث مساحة األراضي المحمية على اليابسة،25 مع تقديم تغطية مناسبة لجميع الثدييات األرضية، قد يتطلب 60 في 
المائة تقريبا من مساحة األراضي غير القطبية. 26ومن شأن تغطية المواقع المحددة حاليا في التحالف من أجل منع مطلق 

لالنقراض27 والمناطق الرئيسية األخرى للتنوع البيولوجي،28 والمناطق الساخنة ذات الندرة في النطاق، وغيرها من المناطق 
ذات الكثافة العالية لألنواع المهددة باالنقراض من القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، قد يتطلب مجرد تغطية 
إضافية بنسبة 2.4 في المائة إلى التغطية الحالية للمناطق المحمية األرضية. 29غير أنه للحفاظ على الوظائف اإليكولوجية 
ودعم مساهمات الطبيعة الحالية للناس )مثال احتجاز الكربون وتوفير المياه العذبة(، سيحتاج األمر إلى مساحة أكبر بكثير.30 

وبينت دراسة نموذجية أن تنفيذ األهداف الدولية الحالية للتنوع البيولوجي، ولتغير المناخ، وتدهور الغابات واألراضي سيعني 
حماية 28 في المائة من مساحة األراضي، فضال عن استعادتها. 31 والكثير من المقترحات األخيرة تجمع على حماية حوالي 30 

في المائة من مساحة األراضي بحلول عام 2030، مع إمكانية تحديد أهداف أكبر بعد ذلك. 32غير أنه أشير إلى أهمية التركيز 
على نتائج التنوع البيولوجي بدال من المساحة المكانية، بما في ذلك الترابط اإليكولوجي. 33

وتغطي مناطق الحياة البرية المتبقية حوالي 23 في المائة من المناطق األرضية غير القطبية،34 ولكن حدثت تدهورات كبيرة 
)أكثر من 3 ماليين كيلومتر مربع( على مدى العقدين األخيرين )انظر الهدف 5 من أهداف أيشي(. 35 غير أن حالة المناطق 

المحمية الرسمية أو إجراءات الحفظ الفعالة قد ال تكون ضرورية للحفاظ على السالمة اإليكولوجية في جميع مناطق الحياة 
البرية أو في جميع المناطق السليمة. 36وينبغي مالحظة أن الشعوب األصلية لديها حقوق و/أو أنها تدير ما يقدر بثالثين 
مليون كيلومتر مربع من األراضي التي تقع خارج المناطق المحمية المبلغ عنها، وهو ما يمثل نسبة هامة من األراضي 

الطبيعية المتبقية في كوكب األرض. 37
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بعض الروابط بالتحوالت األخرى

الزراعة: تعتمد عىل خفض ضغوط األرايض عىل 
النظم اإليكولوجية من خالل تجنب املزيد من 

التوسع يف أرايض املحاصيل؛ وتسهم يف العمليات 
اإليكولوجية الرضورية للزراعة

املدن والبنية التحتية: تعتمد عىل خفض ضغوط 
األرايض عىل النظم اإليكولوجية من خالل تحسني 
تخطيط التوسع الحرضي وتطوير البنية التحتية؛ 
وتسهم يف خدمات النظم اإليكولوجية الرضورية للسكان يف 

الحرض

إجراءات املناخ: يعتمد عىل خفض ضغوط األرايض 
من التخفيف من املناخ القائم عىل األرايض؛ ويسهم 
يف احتجاز الكربون من خالل حفظ واستعادة النظم 
اإليكولوجية عالية الكربون، فضال عن زيادة قدرة خدمات النظم 

اإليكولوجية عىل التحمل وحاميتها من آثار املناخ

املياه العذبة: تعتمد عىل خفض ضغوط األرايض 
من نظم الطاقة الكهرومائية الكبرية وغريها من 

تطوير البنية التحتية للمياه؛ وتسهم يف تنقية املياه 
وإمداداتها

الصحة الواحدة: تسهم يف خفض مخاطر األمراض 
من خالل صون النظم اإليكولوجية السليمة.

اإلطار 22-4- إمكانية استعادة النظم اإليكولوجية

إن االستعادة الكثيفة للنظم اإليكولوجية، بما في ذلك استعادة األراضي التي تحولت في السابق إلى الزراعة فضال عن 
استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة، يعد مركزيا لحفظ التنوع البيولوجي وتحقيق االستقرار في مناخ األرض، وأعلنت األمم 

المتحدة الفترة 2021 إلى 2030 هي عقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية.

ويبين تحليل جديد لفرص االستعادة38 أن استعادة 15 في المائة من األراضي المحّولة عبر مناطق أحيائية متعددة يمكن أن 
تقلل إمكانيات االنقراض )االنقراض المتوقع مستقبال استنادا إلى الضغوط الحالية( بحوالي 60 في المائة، مع احتجاز ما 

يصل إلى 300 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون. ويمكن أن تتحقق معظم هذه المنافع مع الحفاظ على اإلنتاج الزراعي أو 
زيادته في كل بلد، من خالل التقدم المحرز في سد الفجوات بين غلة المحاصيل والثروة الحيوانية.

ويعد التخطيط المكاني الجيد ضروريا لتحقيق الحد األمثل للنتائج بالنسبة ألهداف التنوع البيولوجي وتغير المناخ بتكلفة 
معقولة. ويشير التحليل إلى أهمية التعاون الدولي لدعم االستعادة في األماكن التي ستولد أكبر المنافع البيئية.
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موجز للتحول
نهج متكامل يضمن تدفقات المياه المطلوبة من الطبيعة والناس، وتحسين نوعية المياه، وحماية الموائل 

الحرجة، ومراقبة األنواع الغازية، وحماية الترابط للسماح بإنعاش نظم المياه العذبة من الجبال إلى السواحل. 
ويعترف هذا التحول بأهمية التنوع البيولوجي في الحفاظ على األدوار المتعددة للنظم اإليكولوجية للمياه 
العذبة لدعم المجتمعات البشرية والعمليات الطبيعية، بما في ذلك الروابط مع البيئات البرية والساحلية 

والبحرية.

المبرر المنطقي والمنافع

تستضيف النظم اإليكولوجية للمياه العذبة تنوعا كبريا للحياة. 
ومع تغطية أقل من 1 يف املائة من سطح األرض، متثل هذه 

املوائل موطنا لحوايل ثلث أنواع الفقاريات و10 يف املائة من 
جميع األنواع،1 وتقدم خدمات النظم اإليكولوجية ملليارات 

من الناس. وعالوة عىل ذلك، تدمج نظم املياه العذبة النظم 
اإليكولوجية األرضية وأحواض األنهار أو مستجمعات املياه، مع 

النظم اإليكولوجية الساحلية ويف نهاية املطاف النظم اإليكولوجية 
البحرية. فمثال، تتأثر الشعاب املرجانية باألنشطة عىل اليابسة، 

بواسطة نظم املياه العذبة واملياه الجوفية. 2 واستغالل موارد 
املياه العذبة من أجل االستهالك الزراعي والصناعي واملنزيل 

يحدث مع قليل من االهتامم بالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 
والخدمات التي تقدمها. 3 وبصفة خاصة، خضعت املناطق 

الساحلية، واألرايض الرطبة واملناطق األخرى بجوار مجاري األنهار 
إىل التحويل أو التطوير. ونتيجة لذلك، بلغ املعدل الحايل للخسارة 

يف األرايض الرطبة ثالثة أضعاف املعدل يف خسارة الغابات4 مع 
اختفاء النظم اإليكولوجية الطبيعية للمياه العذبة بنسبة 30 يف 
املائة منذ عام 1970، و87 يف املائة من األرايض الرطبة الداخلية 

منذ عام 1700 )انظر الهدف 5 من أهداف أييش(. 5 وقد تناقصت 
أعداد أنواع فقاريات املياه العذبة مبعدل أعىل مرتني من معدل 

الفقاريات عىل األرض أو يف املحيطات6 )انظر الهدف 12 من 
أهداف أييش(. وتشري التقديرات إىل أن 1.8 مليار شخص يحتمل 

أن يعيشوا تحت ظروف ضغط املياه اإلقليمية بحلول عام 2050.7 
ويتعرض الكثري من النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والنظم 

اإليكولوجية الساحلية لخطر فرط املغذيات نتيجة للجريان الزائد 
للرتبة واملغذيات من املناطق األرضية، وخصوصا من املناطق 

الزراعية والنظم اإليكولوجية املتدهورة )انظر الهدف 8 من 
أهداف أييش(. ولذلك، فإن حامية النظم اإليكولوجية للمياه 

العذبة والخدمات التي تقدمها للطبيعة والبرش هو من التحديات 
العاجلة. 8

المكونات الرئيسية للتحول9

إدماج التدفقات البيئية10 يف سياسات ومامرسات إدارة املياه. 
يتطلب ذلك االتصال، ومشاركة أصحاب املصلحة، وزيادة 

التوعية، واإلدارة التكيفية وبيان منافع التدفقات بالنسبة للناس 
والطبيعة.11 وتعترب تدفقات املياه واملغذيات مهمة يف الحفاظ 

عىل الصحة العامة للنظام اإليكولوجي، ويعتمد الكثري من األنواع 
عىل الرتابط يف هجرتها وإكثارها. 12 وتوفر التدفقات البيئية أدوات 

لتنسيق مخصصات املياه يف املنبع واملصب من أجل الحفاظ 
عىل النظم اإليكولوجية السليمة، مع األخذ يف الحسبان األهداف 

االجتامعية- االقتصادية والثقافية. والتطبيق العميل للتدفقات 
البيئية للسياسة والقوانني يسمح للمجتمع أن يبني املعارف 

والقدرات واملؤسسات الالزمة لتنفيذ إدارة متكاملة ملوارد املياه، 
والتكيف مع تغري املناخ.

مكافحة التلوث وتحسني نوعية املياه. ينبغي القيام بذلك عند 
املنبع لحامية الصحة العامة والبيئة، وزيادة توافر املياه،13 مبا 

يف ذلك من خالل معالجة مياه الرصف وإعادة استخدامها، 
وتنظيم الصناعات امللوثة، والحلول القامئة عىل السوق، وتحسني 

املامرسات الزراعية وخصوصا فيام يتعلق باستخدام األسمدة، 
وإدارة األسمدة الطبيعية ومكافحة التآكل، واإلدارة املتكاملة 

لحوض النهر والحلول القامئة عىل الطبيعة مثل سهول الفيضانات 

تحول املياه العذبة املستدام

تحول المياه العذبة المستدام
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واستعادة األرايض الرطبة الساحلية واملناطق العازلة عىل ضفاف 
األنهار. 14

منع االستغالل املفرط لألنواع يف املياه العذبة، من خالل 
التقييامت البيولوجية املحسنة، واإلدارة القامئة عىل العلم وإعداد 
خطط عمل ملصايد أسامك املياه العذبة عىل النحو الوارد وصفه 

يف إعالن روما لعام 2016؛15 وعن طريق تجنب الصيد العريض 
من خالل تحديد واستعامل الفروق الزمنية واملكانية بني األنواع 

املستهدفة والصيد العريض، وعن طريق التكليف باإلبالغ عن 
الصيد العريض. 16

منع ومكافحة األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكولوجية 
للمياه العذبة من أجل القضاء عىل آثارها عىل األعداد املحلية. 

وميكن القيام بذلك عن طريق تحديد وتنظيم املسارات الرئيسية 

لإلدخال مثل التجارة والتنقالت عن طريق مياه الصابورة، وكذلك 
من خالل القضاء عىل األنواع الغريبة الغازية القامئة.

حامية واستعادة املوائل الحرجة. ميكن القيام بذلك من خالل 
إنشاء املناطق املحمية، وبرامج تخطيط استخدام األرايض 

واستعادة املوائل،17 وكلها يتطلب إرشاك أصحاب املصلحة يف 
تحديد أوجه التآزر وتسوية املقايضات بني أهداف التنوع 

البيولوجي واألولويات األخرى، ومن ثم تحسني النتائج للتنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وجعلها أكرث قدرة عىل 
التحمل للظروف املستقبلية؛18 وعن طريق معالجة التهديدات 

من الرمال النهرية وتعدين الحىص، مبا يف ذلك من خالل رفع 
الضغوط عىل جانب الطلب باستخدام املواد املعاد تدويرها 

لغرض التشييد، مع تجنب التصميم الزائد وتحسني عملية سلسلة 
التوريد )انظر تحويال األرايض والغابات واملدن والبنية التحتية(
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التقدم المحرز نحو التحول

بينام ظل التقدم العام املحرز منخفضا بشأن السياسات 
واملامرسات األكرث استدامة املتعلقة بالنظم اإليكولوجية للمياه 

الغدبة، كانت النهج االبتكارية يف هذا االتجاه تنفذ بنجاح يف 
سياقات ومناطق مختلفة يف أنحاء العامل، مع بيان جدوى هذه 

اإلجراءات وتقديم إرشادات بشأن قابلية التوسع والتكرار. فمثال، 
يف التدفقات البيئية يف جنوب أفريقيا تم إدراجها يف الترشيعات 

املتعلقة باملياه، وتنفيذها من خالل وكاالت ترشيعية مكلفة 
بإدارة مستجمعات املياه. 19وتتبع املكسيك سياسة مشابهة، حيث 
يهدف برنامج محميات املياه إىل حفظ إمدادات كافية من املياه 

ملاليني الناس مع األخذ يف الحسبان التدفقات البيئية، مام نتج 
عنه فرض حدود عىل مخصصات املياه املستدامة بالنسبة إىل 

189 من األنهار.20 واعتمدت بلغاريا خطة عمل وطنية لحفظ 
األرايض الرطبة ذات األهمية العالية تتكون من تدابري شاملة 

ومحددة تشمل استعادة أنظمة املياه واألرايض الرطبة، وأحكام 
ملراقبة الصيد غري القانوين واألنواع الغريبة الغازية، وتحسينات يف 

البيانات والرصد والتعليم، ودعم للتكيف مع تغري املناخ والحد 
من التلوث، ورسيان املغذيات وإفراط املغذيات. 21ويف أملانيا، 
من خالل برنامج الحزام األزرق الفيدرايل، يتم تجنيس املياه 

الفيدرالية ومناطق ضفاف األنهار، ووضع تركيز أكرب عىل حفظ 
الطبيعة، وحامية املياه، وتجنب الفيضانات، والسياحة، والرياضة 

الرتفيهية واألنشطة الرتفيهية. 22 ويف كينيا، أنشئت فرقة عمل 
رئاسية لإلرشاف عىل التدخالت من أجل تحقيق أهداف االقتصاد 

األزرق، مبا يف ذلك إعداد وتنفيذ خطط إدارة املستجمعات 
الفرعية للمياه من أجل مساعدة املجتمعات املحلية عىل حامية 

األرايض الرطبة والبحريات وغريها من مناطق مستجمعات املياه.23

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

األرايض والغابات: تعتمد عىل النظم اإليكولوجية 
األرضية املحفوظة جيدا لتنظيم تنقية املياه 

وإمداداتها؛ وتسهم يف خفض ضغوط األرايض من 
نظم الطاقة الكهرومائية الكبرية وتطوير البنية التحتية للمياه

الزراعة: تعتمد عىل املامرسات الزراعية األكرث 
استدامة للحد من استخراج املياه والتلوث

األغذية: تسهم يف النظم الغذائية ومنخفضة األثر 
من خالل تقديم أسامك املياه العذبة التي تم 

صيدها عىل نحو مستدام والتنوع البيولوجي اآلخر

مصايد األسامك واملحيطات: تسهم يف النظم 
اإليكولوجية الساحلية والبحرية السليمة من خالل 

نقل املغذيات والرواسب، وخفض التلوث وحفظ 
أنواع األسامك املهاجرة؛ وتعتمد عىل الحصاد البحري املستدام من 

األسامك املفرخة يف بيئات املياه العذبة.

املدن والبنية التحتية: تعتمد عىل خفض استهالك 
املياه يف املناطق الحرضية، ومراقبة التوسع الحرضي 

واستخدام البنية التحتية الخرضاء؛ وتسهم يف 
إمدادات املياه ونوعيتها للسكان يف الحرض

إجراءات املناخ: يعتمد عىل التخفيف املستدام من 
تغري املناخ من أجل الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 

للمياه العذبة مبا يف ذلك من خالل ذوبان الثلوج 
والجليد، وتجنب املزيد من تفتت األنهار من السدود الكبرية؛ 

ويسهم يف التخفيف من تغري املناخ من خالل تخزين الكربون يف 
األرايض الرطبة، ويف التكيف مع تغري املناخ من خالل قدرة النظم 

اإليكولوجية عىل التحمل

الصحة الواحدة: تسهم يف الصحة البدنية والعقلية 
من خالل حامية إمدادات املياه النظيفة والحفاظ 
عىل بيئات املياه العذبة املهمة لألنشطة الرتفيهية 

والثقافية والروحية.
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موجز للتحول
حماية واستعادة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وإعادة بناء مصايد األسماك وإدارة تربية األحياء المائية 

واالستخدامات األخرى للمحيطات من أجل ضمان االستدامة، وتعزيز األمن الغذائي وسبل العيش. ويعترف هذا 
التحول باالعتماد طويل األجل إلمدادات األغذية البحرية والمنافع األخرى من المحيطات على النظم اإليكولوجية 

السليمة.

المبرر المنطقي والمنافع

تعترب النظم اإليكولوجية البحرية حيوية لرفاه اإلنسان وملستقبل 
التنوع البيولوجي. فمصايد األسامك البحرية تقدم األمن الغذايئ 

وسبل العيش للكثريين، وتتوسع عىل نحو رسيع تربية األحياء 
البحرية. 1 ومتتص املحيطات ثاين أكسيد الكربون والحرارة، 
وبالتايل تخفض من تغري املناخ. 2وهي مصدر متزايد للمواد 

والطاقة واملوارد الجينية، ومقلب للنفايات غري املرغوب فيها3 
واملغذيات الزائدة. وتدعم املحيطات أيضا التجارة العاملية من 
خالل الشحن. وتؤثر األنشطة البرشية عىل التنوع البيولوجي 

من خالل االستغالل املفرط،4 وتحمض املحيطات وارتفاع درجات 
حرارة البحار،5 والتغري يف املوائل وتدهورها، والتلوث، والضوضاء 

وانتشار األنواع الغريبة الغازية. وتهدد مثل هذه اآلثار الكثري من 
األنواع، وتلحق الرضر باملوائل وبوظائف نظام األرض، وتعرض 

للخطر التقديم املستمر لخدمات النظم اإليكولوجية.
ومن أجل حامية التنوع البيولوجي، ودعم سبل عيش الناس 

وظهور “االقتصاد األزرق”، هناك حاجة واضحة إىل إعادة بناء 
مصايد األسامك، وتحسني إدارة سفن الصيد،6 وتحسني إدارة 

وتخطيط جميع األنشطة البحرية بطريقة متكاملة، مع تطبيق 
نهج النظام اإليكولوجي.7 وتبني السيناريوهات املستقبلية أنه مع 
إصالح السياسات، ميكن إعادة بناء الكثري من األرصدة السمكية 

البحرية عىل مدى عقد واحد تقريبا بالرغم من أن بعض األرصدة 
السمكية قد تستغرق وقتا أطول إلعادة بنائها. وستقدم مثل 

هذه التدابري صيدا طويل األجل أكرب مع أرباح متزايدة، ولكنها 
ستنطوي عىل تخفيضات يف الصيد عىل املدى القصري )الشكل 

22-4(. 8 وستفيد إعادة البناء ليس فحسب األنواع املستهدفة، بل 
أيضا جميع مستويات شبكات األغذية التي تكون هذه األنواع 

جزءا فيها. ويشمل ذلك مثال، الثدييات البحرية واملفرتسات 

الكبرية يف املحيطات، والطيور البحرية والحيوانات األرضية أو يف 
املياه العذبة التي تعتمد عىل األسامك املهاجرة. 9 وينبغي إعطاء 

اهتامم خاص الستعادة الشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجية 
ذات الصلة، فضال عن النظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى. 10

المكونات الرئيسية للتحول11

تعزيز التخطيط املكاين البحري واإلدارة املتكاملة للتنمية 
البحرية والساحلية واألنشطة البحرية، مبا يتامىش مع نهج 

النظام اإليكولوجي،12 مع استخدام التقييم البيئي الشامل للتنوع 
البيولوجي. 13

إدارة وإعادة بناء مصايد األسامك عىل نحو مستدام،14 االستثامر 
يف تقييامت قوية لألرصدة، وخطط إدارة مصايد األسامك 

مع حدود عىل املصيد، واملعدات والحدود املوسمية، حسب 
االقتضاء، واإلنفاذ الفعال، وإعادة توجيه اإلعانات بعيدا عن 

تعزيز القدرات،15 ومعالجة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم،16 وتحسني استدامة سفن الصيد يف املياه البعيدة، مع 

مراعاة تغري املناخ،17 وتحديد أولوية سبل العيش واالحتياجات 
التغذوية لهؤالء الذين يعتمدون األكرث عىل مصايد األسامك،18 مبا 

يف ذلك االعتبارات الجنسانية.

ضامن استدامة إنتاج تربية األحياء البحرية، عن طريق تطبيق 
نهج الصحة الواحدة ونهج النظام اإليكولوجي. 19

حامية املوائل الحرجة مثل املناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي، 
واملناطق البحرية الضعيفة واملناطق ذات األهمية اإليكولوجية 

والبيولوجية، مع األخذ يف الحسبان الحاجة إىل حامية املوارد 

تحول مصايد األسامك واملحيطات املستدام
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الجينية،20 وتغري املناخ. 21 وإنشاء املناطق البحرية املحمية وتعزيز 
فعالية اإلدارة يف املناطق البحرية املحمية القامئة والجديدة، مع 

ضامن القدرات البرشية املناسبة وامليزانية املناسبة، والحدود 
الواضحة. 22وتدابري إدارة مصايد األسامك القامئة عىل أساس 
املنطقة ميكن أن تكمل املناطق البحرية املحمية. وميكن أن 

تشمل هذه املناطق املحظورة، ومنع أدوات الصيد املعينة يف 
مناطق محددة، واألكرث شيوعا، تنظيم جهد الصيد أو املصيد 

حسب املنطقة. ومثل هذه املناطق، التي تخفض اآلثار السلبية 
عىل التنوع البيولوجي مع أرباح منخفضة إىل أدىن حد فقط، 
ميكن اعتبارها مثل تدابري الحفظ الفعالة األخرى القامئة عىل 

23 .)OECM( أساس املنطقة

خفض التلوث، عن طريق معالجة املصادر الربية والبحرية إلفراط 
املغذيات والنفايات البالستيكية. 24

مراقبة انتشار األنواع الغازية عن طريق املسارات البحرية، مبا 
يف ذلك من خالل مياه الصابورة، والتصاق الشوائب عىل السفن، 

واستخدام األنواع يف تربية األحياء املائية.

التقدم المحرز نحو التحول

حدث توسع كبري يف املناطق البحرية املحمية خالل العقد املايض 
)انظر الهدف 11 من أهداف أييش( وعدد من البلدان، مثل 

كندا صممت تدابري حفظ فعالة أخرى قامئة عىل أساس املنطقة 
)OECM( يف املجال البحري. 25 وقد أحرز أيضا تقدم يف تطوير 

التخطيط املكاين البحري. فمثال، أعدت أنتيغوا وبربودا، وبلجيكا 
وسيشيل أو تقوم بإعداد خطط مكانية بحرية لكل املناطق 

تحت واليات كل منها. 26 وتم االعرتاف باملناطق البحرية املهمة 

إيكولوجيا أو بيولوجيا )EBSA(، الوارد وصفها مبوجب االتفاقية، 
من خالل الخطط الوطنية ألنغوال وناميبيا. 27

وعىل الرغم من االتجاهات السلبية العامة عىل الصعيد 
العاملي، هناك عالمات تشري إىل إعادة بناء األرصدة املستنفدة 
يف السابق من مصايد األسامك البحرية التي حسنت من إدارة 

مصايد األسامك،28 وعالجت الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم،29 أو أدخلت إصالحات يف سياسات مصايد األسامك )انظر 

الهدف 6 من أهداف أييش، وخصوصا الشكل 6-3(. 30 فمثال يف 
إندونيسيا وغامبيا وليبرييا، اتخذت إجراءات جريئة لقمع الصيد 
غري القانوين بواسطة سفن الصيد من البلدان البعيدة، مام أدى 

إىل خفض يف ضغط الصيد مع منافع لسبل عيش صيادي األسامك 
املحليني )اإلطار 6-1(. 31وعىل نحو أكرث عموما، يبدو أن املناطق 

االقتصادية الخالصة يتم احرتامها، مع انخفاض الصيد األجنبي 
غري املرخص به بأكرث من 80 يف املائة يف املناطق داخل املناطق 

االقتصادية الخالصة باملقارنة إىل املناطق خارجها. 32 وأدخلت 
الصني مؤخرا تدابري لتحسني الشفافية واالستدامة واالمتثال 

للمعايري الدولية يف تشغيل سفنها الضخمة يف املياه البعيدة. 33 
وقد حسن إعداد نظم رصد السفن وقوائم انتهاكات السفن من 

تتبع عمليات الصيد. ودخل عدد من االتفاقات الدولية بشأن 
مصايد األسامك واملحيطات حيز النفاذ مؤخرا، مبا يف ذلك االتفاق 

بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم،34 واالتفاقية الدولية ملراقبة وترصيف 

مياه صابورة السفن ورواسبها، التي تهدف إىل الحد من مخاطر 
انتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل الشحن. 35 ويجري أيضا 

إعداد قواعد بشأن تربية األحياء املائية والتعدين يف أعامق 
البحار.

Shane Myers Photography / Shutterstock
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الشكل 22-4- توقيت اإلنعاش المتوقع ألرصدة األسماك البحرية بموجب السيناريوهات البديلة.
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بعض الروابط بالتحوالت األخرى

الزراعة: تعتمد عىل خفض التلوث من الرصف 
الزراعي

األغذية: تسهم يف التغذية للنظم الغذائية السليمة 
واملستدامة مع ضامن إمدادات طويلة األجل من 

األسامك من النظم اإليكولوجية البحرية التي تعمل 
عىل نحو جيد

املياه العذبة: تعتمد عىل نقل املغذيات والرواسب، 
وخفض التلوث من األنهار وحفظ األسامك املهاجرة 

يف مراحل حياتها يف املياه العذبة، وتسهم يف الحفاظ 
عىل تفريخ األسامك يف بيئات املياه العذبة

إجراءات املناخ: يعتمد عىل التخفيف املستدام من 
تغري املناخ من أجل الحد من تحمض املحيطات 

وآثار درجات الحرارة الحارة يف البحار؛ ويسهم يف 
التخفيف من تغري املناخ من خالل احتجاز “الكربون األزرق”، 
فضال عن قدرة النظم اإليكولوجية البحرية وسبل العيش عىل 

تحمل آثار تغري املناخ

الصحة الواحدة: تسهم يف صحة اإلنسان من خالل 
إدامة الربوتني والزيوت من األسامك يف النظم 

الغذائية، ويف نهج الصحة الواحدة من خالل اإلنتاج 
املستدام من تربية األحياء البحرية.

وتظهر التوقعات لسيناريوهين إلصالح مصايد األسماك )RBFM: سياسة اإلصالح الكامل استنادا إلى تدابير الصيد القائمة على الحقوق التي تهدف إلى تحقيق أقصى عائد 
اقتصادي، وFMSY: سياسة اإلصالح المحدود التي تهدف إلى تحقيق أقصى غلة مستدامة( بالمقارنة إلى »العمل كالمعتاد« بموجب افتراضين )العمل كالمعتاد )جميع األرصدة: 

مع افتراض أن جميع األرصدة تخضع لضغوط صيد متزايدة، والعمل كالمعتاد )شواغل الحفظ: مع افتراض أن األرصدة المستغلة استغالال مفرطا وغير المستغلة بالكامل 
تخضع لضغوط صيد متزايدة.( ويشار إلى نسبة األرصدة فوق مستوى عتبة الكتلة الحيوية على المحور y. ويتناسب حجم الدوائر مع الحصاد اإلجمالي )الحظ »سنوات العجاف« 

خالل السنوات األولى في سيناريو RBFM(. ويظهر مستوى األرباح بظالل ألوان تتراوح بين غير المربح )اللون األحمر( إلى المربح )اللون األزرق(. )استنسخ الشكل من كتاب 
36.)PNAS 113, 5125-5129 )2016( وآخرون Christopher Costello
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موجز للتحول
إعادة تصميم النظم الزراعية من خالل ُنهج الزراعة اإليكولوجية والنهج االبتكارية األخرى لتعزيز اإلنتاجية مع الحد 

من اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي. ويعترف هذا التحول بدور التنوع البيولوجي، بما في ذلك التلقيح، 
وكائنات مكافحة اآلفات واألمراض، والتنوع البيولوجي للتربة والتنوع الجيني، فضال عن التنوع في المناظر 
الطبيعية، من أجل زراعة إنتاجية وقادرة على الصمود مع االستخدام الكفؤ لألراضي والمياه والموارد األخرى.

المبرر المنطقي والمنافع

حاليا، يعد التغري يف استخدام األرايض نتيجة التوسع يف الزراعة 
أكرب محرك لفقدان التنوع البيولوجي.1 كام متيل العديد من 

املامرسات الزراعية، مثل الحراثة واستخدام األسمدة ومبيدات 
اآلفات وكذلك اإلفراط يف استخدام املضادات الحيوية يف مجال 

الرثوة الحيوانية إىل خفض التنوع البيولوجي.2
ومن الناحية األخرى، من شأن تعزيز التنوع البيولوجي يف 

النظم اإليكولوجية الزراعية أن يساهم يف استدامة وإنتاجية 
الزراعة.3 وعىل سبيل املثال، يستقر إنتاج األغذية عن طريق 

التنوع بني املحاصيل4 وتنوع نفس املحصول.5 ويرتبط تنوع ووفرة 
امللقحات بزيادة الغلة وتحسني الجودة الغذائية للمحاصيل 
التي تعتمد عىل التلقيح الحيواين.6 ويقلل التنوع البيولوجي 

بني املحاصيل والرثوة الحيوانية، وكذلك بني املفصليات واألنواع 
األخرى يف النظم اإليكولوجية الزراعية، مبا يف ذلك التنوع 

البيولوجي للرتبة، من حدوث اآلفات واألمراض.7 وميكن للنظم 
التي تدمج العديد من املحاصيل واملاشية واألسامك واألشجار 
يف املزارع أن تعزز اإلنتاجية واالستدامة من خالل التفاعالت 

التآزرية.8
وتعد زيادة إنتاجية الزراعة واستدامتها عنرصا أساسيا للحد 
من تدهور التنوع البيولوجي وعكس مساره )انظر املسارات(.9 

ويشمل “التكثيف املستدام” مجموعة من الطرائق لتحقيق 
هذه األهداف،10 من خالل تحسني كفاءة استخدام األرايض 
واملدخالت من املياه واألسمدة ومبيدات اآلفات، مبا يف ذلك 

من خالل التحسينات الجينية للمحاصيل واملاشية، واستبدال 
املدخالت الخارجية، وتصميم أو إعادة تصميم الُنظم استنادا إىل 
مبادئ الزراعة اإليكولوجية.11 وهناك مجموعة من املصطلحات 

البديلة قيد االستخدام، وتسمى الُنهج األخرية أحيانا التكثيف 

اإليكولوجي أو الزراعة اإليكولوجية.12 وإىل جانب التحسينات 
التكنولوجية،13 ميكن أن تشتمل هذه الُنهج أيضا عىل تغيريات يف 
النظم التنظيمية والحوافز واألسواق، ويف أدوار وعالقات املزارعني 

واملستهلكني والرشكات واملجتمع املدين والحكومة.14 ولضامن 
استدامة نظم األغذية بشكل كامل، يتعني أن تكون هذه الُنهج 

مصحوبة بتغريات يف الطلب )انظر تحول نظم األغذية(.15
وميكن أن تؤدي زيادة إنتاجية الزراعة واستدامتها إىل تقليل 
الضغط الواقع عىل الغابات والنظم اإليكولوجية األخرى املتنوعة 

بيولوجيا، وأن تتيح، يف حالة اتخاذ التدابري السياساتية املناسبة، 
مجاال لزيادة أنشطة الحفظ واالستعادة )انظر تحول األرايض 

والغابات(.16 وميكن أن تؤدي أيضا إىل تحسني مرونة النظم 
الزراعية، محليا وعامليا، واملساهمة يف تخفيف أثر تغري املناخ 
والتكيف معه )انظر تحول إجراءات املناخ(.17 وميكن أن توفر 

الزراعة األكرث استدامة أيضا موائل للتنوع البيولوجي،18 وتحسن 
االتصال ملنع عزل األنواع، وتدعم صحة الناس ورفاههم من خالل 

بيئة ريفية أنظف وأكرث تنوعا وقدرة عىل الصمود )انظر تحول 
الصحة الواحدة(.19

المكونات الرئيسية للتحول20

تعزيز اإلدارة املتكاملة لآلفات واألمراض. يستلزم ذلك إدارة 
املحاصيل والنظم اإليكولوجية الزراعية املتكاملة، مبا يف ذلك، 
حسب االقتضاء، عوامل املكافحة البيولوجية )إدخال األعداء 

الطبيعيني أو الحيوانات املفرتسة أو الطفيليات(، واالستعاضة عن 
مبيدات اآلفات ببدائل غري سامة، وإلغاء استخدام مبيدات اآلفات 

واملضادات الحيوية أو الحد منها.

تحول الزراعة املستدام
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تعزيز إدارة األرايض واملياه عن طريق تعزيز التنوع البيولوجي 
للرتبة من خالل الحد األدىن من الحراثة، وتجنب مبيدات اآلفات 

واإلفراط يف استخدام األسمدة، مبا يف ذلك من خالل الزراعة 
املحافظة عىل املوارد أو الزراعة العضوية،21 وتعزيز االستخدام 

الفعال لألسمدة،22 وتعزيز إدارة مياه الري بكفاءة.

دمج نظم إنتاج املحاصيل و/أو املاشية و/أو األسامك و/أو 
األشجار من أجل اإلنتاجية واملنافع البيئية، عىل سبيل املثال من 

خالل النظم املختلطة للمحاصيل واألعالف، وتحسني إدارة الرعي، 
وتربية األحياء املائية املدمجة يف النظم الزراعية؛ وضامن صحة 

الحيوان وسالمته.

الحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف النظم اإليكولوجية الزراعية من 
خالل تعزيز تنوع نباتات املحاصيل واملاشية واألسامك واألشجار 
والتنوع فيام بينها يف املزارع23 ومن خالل برامج الحفظ والرتبية 

وحامية امللقحات24 واألعداء الطبيعيني لآلفات وتعزيز التنوع 
البيولوجي للرتبة.

تعزيز التعلم والبحث يف املزرعة، من خالل شبكات املزارعني، 
واملدارس الحقلية للمزارعني، واإلكثار التشاريك للنباتات والبحوث، 

بدعم من االستثامر يف البحوث وخدمات اإلرشاد.

تحسني الروابط بني املزارعني واملستهلكني، من خالل األسواق 
املحلية، واملعلومات وشفافية سالسل اإلمداد، مبا يف ذلك إصدار 

الشهادات.

تهيئة بيئة متكينية من خالل مراعاة العوامل الخارجية البيئية 
والصحية واالجتامعية للزراعة ونظم األغذية )اإليجابية والسلبية 

عىل حد سواء(، وتعزيز السياسات وإعادة توجيه اإلعانات 
والحوافز لدعم املامرسات الزراعية املستدامة التي تعزز التنوع 

البيولوجي.

Annie Spratt / Unsplash
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التقدم المحرز نحو التحول

عىل الصعيد العاملي، تواصل مساحات األرايض الزراعية النمو، 
وكذلك استخدام مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية الزراعية 

األخرى؛ عىل الرغم من أن معدل االستخدام لكل منطقة من 
هذه املدخالت قد استقر يف معظم املناطق، إال أن املعدالت ال 

تزال مرتفعة )انظر الهدف 8 من أهداف أييش(. ويواصل التنوع 
البيولوجي يف املناظر الطبيعية املستزرعة التدهور )انظر الهدف 
7 من أهداف أييش(. وتم تحديد عدد من “حاالت عدم القدرة 

عىل الفكاك” يف النامذج الزراعية الصناعية.25
وعىل الرغم من ذلك، هناك العديد من املبادرات التي 

يقودها املزارعون والعلامء والرشكات والحكومات واملنظامت 
الحكومية الدولية ومجموعات املصلحة العامة، بشكل منفصل 

وجامعي، سعيا لتحقيق تفاعل مستدام بني الزراعة والتنوع 
البيولوجي.26 وتؤكد هذه املبادرات بشكل مختلف دور 

التكنولوجيات واإلدارة والظروف التمكينية والوكالة واإلنصاف.27 
وعىل سبيل املثال، عىل النحو املذكور يف موجز التقدم املحرز نحو 

الهدف 7 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، أشارت تقديرات 
دراسة أجريت يف عام 2018 إىل أن 29 يف املائة من جميع املزارع 
يف جميع أنحاء العامل، التي تغطي 9 يف املائة من األرايض الزراعية 

يف أكرث من 100 بلد، قد استبدلت أو أعادت تصميم جزء من 
إنتاجها الزراعي بطرق ميكن تعريفها عىل أنها تكثيف مستدام.28 

وبينام ال يزال ذلك يشمل أقلية من املرشوعات الزراعية وجزءا 
صغريا من األرايض املزروعة، فإنه يشري إىل أن كتلة حرجة من 

الزراعة العاملية تتحرك بالفعل يف اتجاه ميكن أن يحسن بشكل 
كبري النتائج للتنوع البيولوجي، وأن يدعم كذلك األهداف األوسع 

للتنمية املستدامة.

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

األغذية: تسهم يف نظم غذائية أكرث تنوعا ومغذية. 
وتعتمد عىل انخفاض احتياجات اإلنتاج بسبب 

انخفاض الطلب عىل اللحوم وتجنب الهدر

األرايض والغابات: تسهم يف الحد من ضغط األرايض 
عىل النظم اإليكولوجية من خالل تجنب توسع 
األرايض الزراعية؛ وتعتمد عىل العمليات البيئية 

األساسية للزراعة

املياه العذبة: تسهم يف الحد من استخراج املياه 
وتلوثها

إجراءات املناخ: تسهم يف الحد من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري من خالل خفض الحراثة وتحسني 

إدارة السامد الطبيعي والتدابري األخرى

الصحة الواحدة: تسهم يف الحد من اآلثار الصحية 
السلبية الناتجة عن التلوث بسبب مبيدات اآلفات 

واإلفراط يف استخدام املضادات الحيوية لعالج 
املاشية، من بني غريها من املامرسات غري املستدامة
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تحول نظم األغذية املستدام

موجز للتحول
تمكين النظم الغذائية المستدامة والصحية مع تركيز أكبر على تنوع األغذية، ومعظمها النباتية، واستهالك أكثر 

اعتداال من اللحوم واألسماك، فضال عن التخفيضات الدرامية في الفاقد في إمدادات األغذية واستهالكها. 
ويعترف هذا التحول بالمنافع التغذوية المحتملة من األغذية المتنوعة ونظم األغذية المتنوعة، والحاجة إلى 

خفض الضغوط المدفوعة بالطلب على المستوى العالمي مع ضمان األمن الغذائي في جميع أبعاده.

المبرر المنطقي والمنافع

يرتبط نظام األغذية العاملي بالعديد من محركات فقدان التنوع 
البيولوجي، وال سيام من خالل تغري استخدام األرايض، وآثار 

املغذيات الزائدة وتوليد غازات االحتباس الحراري )انظر تحول 
إجراءات املناخ(.1 ويف الوقت نفسه، يعاين ما يقرب من 750 
مليون شخص - ما يقرب من شخص واحد من بني كل عرشة 

أشخاص يف العامل - من مستويات حادة من انعدام األمن الغذايئ 
ويعاين عدد أكرب من سوء التغذية. ومن املتوقع أن تواصل 

مستويات انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، وكذلك السمنة، 
االرتفاع إذا استمرت االتجاهات الحالية.2 وميكن أن يساعد 

التحول إىل نظم غذائية صحية وأكرث استدامة3 يف نفس الوقت 
عىل تحسني صحة اإلنسان، والحد من الوفيات املبكرة املرتبطة 

بالنظم الغذائية بنسبة تزيد عن 90 يف املائة، والحد من محركات 
فقدان التنوع البيولوجي واملساعدة يف عكس مساره )انظر 

املسارات(.4
وبشكل أكرث تحديدا، فإن النمط الغذايئ الذي ينطوي عىل 

قدر أكرب من األغذية القامئة عىل النباتات )مثل الخرضوات 
والفاكهة والبقوليات والبذور واملكرسات والحبوب الكاملة( 
وينطوي عىل قدر أقل من األغذية الحيوانية )خاصة اللحوم 

الحمراء( يكون أكرث صحة )انظر تحول الصحة الواحدة( ويؤدي 
إىل انخفاض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتغري استخدام 
األرايض مقارنة بالنظم الغذائية الحالية )انظر تحول إجراءات 
املناخ وتحول األرايض والغابات(.5 غري أنه تجدر اإلشارة إىل أن 

التحول لن ينطبق بشكل متساو يف جميع املناطق. فعىل سبيل 
املثال، ميكن أن يؤدي انخفاض استهالك اللحوم يف عدد من بلدان 

األمريكتني، وزيادة استهالكها يف بعض بلدان أفريقيا، إىل تحسن 
الصحة والتغذية.6 وباإلضافة إىل ذلك، بالنسبة لكل نوع من أنواع 

األغذية، هناك اختالفات كبرية من حيث اآلثار البيئية لإلنتاج 
وفقا للمنطقة الجغرافية وطرائق اإلنتاج.7 ويف حني أن الحد من 

إجاميل إنتاج اللحوم عىل مستوى العامل رضوري للحد من فقدان 
التنوع البيولوجي وعكس مساره، فإن اإلنتاج الحيواين ميكن 

أن يكون مستداما ومناسبا يف بعض النظم اإليكولوجية )انظر 
تحول الزراعة(.8 واآلثار عىل التنوع البيولوجي تتأثر نفسها إىل 
حد كبري بالتوزيع املكاين لإلنتاج، وبالتايل فإن التخطيط املكاين 

وأمناط التجارة ميكن أن يساعدا يف تحسني اإلنتاج للحد من 
اآلثار السلبية.9 ويتمثل اعتبار أخري يف أن النظم الغذائية الصحية 

ليست كلها مستدامة، وكل النظم الغذائية املصممة لتحقيق 
االستدامة ليست دامئا صحية.10

وترتكز نظم األغذية الصحية عىل التنوع البيولوجي: توفر 
مجموعة متنوعة من األنواع واألصناف والسالالت، وكذلك 

املصادر الربية )األسامك والنباتات ولحوم الطرائد والحرشات 
والفطريات( مجموعة من املغذيات.11 فعىل سبيل املثال، ميكن 

أن تكون االختالفات يف أنواع محاصيل أساسية هي الفرق بني 
كفاية املغذيات ونقص املغذيات لدى السكان واألفراد.12 وتعد 

األحياء الربية، من النظم اإليكولوجية املائية والربية، مصدرا مهام 
للسعرات الحرارية والربوتينات واملغذيات الدقيقة مثل الحديد 

والزنك ألكرث من مليار شخص. وتوفر األسامك ألكرث من ثالثة 
مليارات شخص مصادر مهمة للربوتينات والفيتامينات واملعادن.13 

وباإلضافة إىل ذلك، يعترب التنوع البيولوجي رضوريا يف نظم 
إنتاج األغذية.14 وتقوم املنتجات الغذائية القامئة عىل امللقحات، 
والتي تشمل العديد من محاصيل الفاكهة والخرضوات والبذور 

واملكرسات والزيت، بتوفري نسب كبرية من املغذيات الدقيقة 
والفيتامينات واملعادن، وبالتايل فهي مساهامت مهمة يف النظم 

الغذائية ونظم التغذية البرشية الصحية.15

تحول نظم األغذية المستدام
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وميكن أن يكون عدد من النظم الغذائية التقليدية مناذج 
مهمة للنظم الغذائية الصحية واملستدامة - مثل النظام الغذايئ 

للبحر األبيض املتوسط، والنظام الغذايئ الياباين التقليدي، والنظم 
الغذائية التقليدية للعديد من الشعوب األصلية.16 غري أن التوسع 
الحرضي والعوملة يقودان االتجاهات بشكل عام نحو نظم غذائية 

غري صحية وغري مستدامة.17
ويف الوقت الحايل، ال يتم استهالك حوايل 30 يف املائة من 
املواد الغذائية املنتجة، إما ألنها ال تصل إىل األسواق وتتعفن 

)السبب الرئييس للخسائر يف البلدان النامية(، أو ألنها ال 
تؤكل ويتم التخلص منها )السبب الرئييس للخسائر يف الدول 

املتقدمة(.18 ومن شأن الحد من الفاقد من األغذية وهدرها أن 
يجلب منافع كبرية ويقلل املفاضالت السلبية.

وغالبا ما تظهر آثار نظم األغذية يف بلدان بعيدة عن األماكن 
التي يتم فيها استهالك األغذية، بسبب زيادة عوملة سالسل إمداد 
األغذية.19 وتؤثر سالسل إمداد األغذية أيضا تأثريا كبريا عىل التنوع 
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي واملناخ من خالل التوريد 

والنقل والتجهيز.20
وال يستطيع كثري من الناس تحمل تكلفة النظم الغذائية 

الصحية، حيث تكلف يف املتوسط   خمسة أضعاف النظم الغذائية 
التي تلبي االحتياجات الغذائية من الطاقة فقط.21 ويف الوقت 

نفسه، تنطوي األغذية الرخيصة عىل العديد من التكاليف الخفية 
بالنسبة للصحة والبيئة واالقتصاد، وتُظهر نظم األغذية الحالية 

عددا من “حاالت عدم القدرة عىل الفكاك” أو االعتامد عىل 
املسارات.22
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المكونات الرئيسية للتحول

ميكن تشجيع نظم األغذية الصحية واملستدامة والحد من الهدر 
من خالل عدد من التدابري، عىل النحو املوجز أدناه.23 وقد تكون 
هذه التدابري أكرث فعالية يف حالة تنفيذها معا.24 وبالنظر إىل أن 
األعراف االجتامعية، وال سيام يف مجموعات األقران، أكرث أهمية 

يف تغيري السلوك من معرفة املنافع الصحية والبيئية، فإن الحركات 
االجتامعية مهمة أيضا إلحداث التغيري.25

إعادة التوازن بني السياسات والحوافز الزراعية نحو االستثامرات 
والسياسات األكرث مراعاة للتغذية عىل طول سلسلة إمداد 

األغذية، للحد من الفاقد من األغذية وتعزيز الكفاءة يف جميع 
املراحل.

تعزيز توافر النظم الغذائية الصحية واملستدامة. يستلزم ذلك 
إعادة مواءمة إعانات املنتجني وتعديل السياسات الزراعية نحو 

مامرسات اإلنتاج املستدامة واألكرث مراعاة للتغذية والتي تحّسن 
سالمة الحيوانات )انظر تحول الزراعة املستدام(؛ وتعزيز سالسل 

إمداد األغذية املستدامة للحد من الفاقد من األغذية وتعزيز 
الكفاءات يف جميع املراحل؛ وتعديل سياسة التجارة لتعزيز 

االستدامة.

تعزيز الوصول إىل النظم الغذائية الصحية واملستدامة، مبا 
يف ذلك من خالل: إعادة مواءمة إعانات املستهلكني، وإجراء 
تعديالت يف سياسة التسعري والرضائب؛ وبرامج دعم الدخل 

والحامية االجتامعية لزيادة القوة الرشائية وقدرة السكان األكرث 
ضعفا عىل تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية؛ وتحسني 

أسواق املواد الغذائية، وال سيام الفاكهة والخرضوات الطازجة 
وخاصة يف املناطق املحرومة من الخدمات؛ وبرامج املشرتيات 
العامة والوجبات املدرسية؛ ومتطلبات بتقديم خيارات صحية 

ومستدامة يف منافذ بيع األغذية.

تعزيز استهالك األطعمة الصحية واملستدامة، مبا يف ذلك من 
خالل الحمالت اإلعالمية الرسمية ووسائل التواصل االجتامعي، 

ومعايري األغذية، ومتطلبات التوسيم لآلثار الصحية والبيئية، 

واملبادئ التوجيهية أو القواعد املتعلقة باإلعالنات، ووضع 
املنتجات، واملشرتيات العامة، وتحديث وتعزيز املبادئ التوجيهية 
للنظم الغذائية القامئة عىل األغذية مبا يتامىش مع أحدث املشورة 

الصحية مع مراعاة معايري االستدامة.

تعزيز التدابري للحد من هدر األغذية، مبا يف ذلك من خالل 
الحمالت اإلعالمية العامة، والتغيريات يف توسيم تواريخ “أفضل 

قبل”، أو اللوائح أو الحوافز للرشكات لإلبالغ عن الفاقد من 
األغذية وهدرها. كام أن التحسينات يف التكنولوجيا والبنية 

التحتية، وال سيام فيام يتعلق بالحصاد وتخزين األغذية ونقلها، 
ستساعد أيضا يف تقليل الهدر.

تشجيع الرشكات عىل تعزيز االستدامة من خالل سالسل اإلمداد 
وإعادة تصميم حوافظ املنتجات عىل أساس صحة اإلنسان 

والكوكب.

التقدم المحرز نحو التحول

يتزايد الوعي باآلثار السلبية للطلب غري املستدام عىل األغذية 
برسعة يف العديد من البلدان. وأصبحت خيارات األغذية الصحية 

ذات املحتوى املنخفض من اللحوم واملكونات من النباتات أو 
الخرضوات أكرث انتشارا ومتاحة للمستهلكني استجابة لهذا الوعي. 
كام يتزايد االعرتاف بأثر هدر األغذية، مام يؤدي إىل إيجاد حلول 

مبتكرة ملنع الرشاء غري الرضوري لألغذية التي سيتم التخلص 
منها أو السامح بتلفها، وحمالت ملنع هدر األغذية التي تبقى 

غري مباعة بسبب عيوب يف مظهرها. وطبقت بعض البلدان 
سياسات طموحة للحد من هدر األغذية. ففي الرنويج، عىل سبيل 

املثال، وقعت خمس وزارات و12 من منظامت صناعة األغذية 
عىل اتفاق ملزم لخفض هدر األغذية مبقدار النصف عرب سلسلة 

القيمة الغذائية بحلول عام 2030. وبني عامي 2010 و2016، 
انخفض هدر األغذية يف الرنويج بنسبة 14 يف املائة.26

وتعزز املبادئ التوجيهية للنظم الغذائية التي وضعتها 
العديد من البلدان التوصيات املتعلقة بالنظم الغذائية الصحية، 
والتي من شأن العديد منها أن تقلل، إذا تم تطبيقها عىل نطاق 

واسع، اآلثار البيئية.27 وعىل سبيل املثال، تويص املبادئ 
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التوجيهية الرسمية للربازيل والسويد وقطر باستهالك مزيد من 
الفاكهة والخرضوات وتقليل اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء.28 

وتنصح املبادئ التوجيهية التي وضعتها الصني لعام 2017 بشدة 
باختيار األسامك والدواجن والبيض كمصدر للربوتني بدال من 
اللحوم الحمراء، وتشدد عىل الخرضوات والفاكهة املوسمية، 

واملرجح أن تُزَرع محليا، وتثبط هدر األغذية كإحدى توصياتها 
األساسية، مع مالحظة أن “االقتصاد يف االستهالك فضيلة يف 

الثقافة الصينية”.29

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

الزراعة: تسهم يف الحد من احتياجات اإلنتاج من 
خالل انخفاض الطلب عىل اللحوم والهدر الذي تم 
تجنبه، وبالتايل بشكل غري مبارش يف تحول األرايض 
والغابات وتحول إجراءات املناخ وتحول املياه العذبة؛ وتعتمد 
عىل نظم غذائية أكرث تنوعا ومغذية مقارنة بالزراعة املستدامة.

املدن والبنية التحتية: تعتمد عىل رؤية جديدة 
للتوسع الحرضي، مبا يف ذلك سالسل اإلمداد األكرث 

استدامة وتدابري الحد من هدر األغذية، واالبتكارات 
مثل الحدائق الحرضية ومزارع املدن.

مصايد األسامك واملحيطات: تعتمد عىل الصيد 
املستدام والنظم اإليكولوجية البحرية السليمة 

لتوفري محتوى املأكوالت البحرية يف النظم الغذائية 
الصحية.

املياه العذبة: تعتمد عىل النظم اإليكولوجية 
السليمة للمياه العذبة لتوفري املغذيات املستمدة 

من أسامك املياه العذبة وأشكال التنوع البيولوجي 
األخرى يف املياه الداخلية.

الصحة الواحدة: تسهم يف تحسني التغذية، وبالتايل 
تقوية الصالت بني التنوع البيولوجي والصحة.
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تحول املدن والبنية التحتية املستدام

موجز للتحول
نشر “البنية التحتية الخضراء”1 وإتاحة مساحات للطبيعة داخل المناظر الطبيعية المبنية لتحسين صحة 

المواطنين ونوعية حياتهم وللحد من البصمة البيئية للمدن والبنية التحتية. ويعترف هذا التحول باعتماد 
المجتمعات الحضرية على التشغيل الجيد للنظم اإليكولوجية من أجل استدامة أعداد السكان، وغالبيتهم 

يعيشون في المدن، وباالرتباطات المتباعدة بين المدن والنظم اإليكولوجية القريبة والبعيدة، وأهمية التخطيط 
المكاني في خفض اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي من التوسع الحضري، والطرق وغيرها من البنية التحتية.

المبرر المنطقي والمنافع

يف حني أن معدل النمو السكاين أبطأ من أي وقت مىض منذ عام 
1950، فإنه من املتوقع أن يزيد عدد سكان العامل إىل حوايل 8.5 

مليار بحلول عام 2030 و9.7 مليار بحلول عام 2،2050 وزيادة 
نسبة املقيمني يف املناطق الحرضية من 55 يف املائة يف عام 2018 

إىل 68 يف املائة بحلول عام 3.2050 وبينام يعيش ما يقرب من 
نصف األشخاص الذين يعيشون يف بيئات حرضية يف بلدات أو 

مدن يقل عدد سكانها عن 000 500 نسمة، فإنه يوجد حاليا 33 
مدينة يزيد عدد سكانها عن 10 ماليني نسمة )مدن ضخمة(. 
وبحلول عام 2030، من املتوقع أن يصل عدد املدن الضخمة 

إىل 43 مدينة، معظمها يف املناطق النامية.4 وسيؤدي تزايد عدد 
سكان الحرض وما يرتبط به من حاجة إىل بنية تحتية إىل زيادة 

الطلب عىل املوارد، ويشكل محركا مهام لتغري استخدام األرايض. 
وستعتمد حالة التنوع البيولوجي وآفاق تحقيق خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 بشكل أعم إىل حد كبري عىل كيفية إدارة 
هذه الطلبات.5 وعالوة عىل ذلك، فإن االتجاه املتزايد نحو التوسع 
الحرضي يهدد بفصل الناس بشكل أكرث عن الطبيعة، مع ما لذلك 
من آثار سلبية محتملة عىل صحة اإلنسان وانخفاض فهم التنوع 

البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية التي يوفرها وأهميتها.
وميكن أن تساعد اإلدارة املستدامة للمدن والتوسع الحرضي 

يف الحد من آثار تزايد عدد السكان عىل التنوع البيولوجي، 
وأن تساعد أيضا يف املساهمة يف التصدي للتحديات املجتمعية 

األخرى مبا يف ذلك صحة اإلنسان )انظر تحول الصحة الواحدة(. 
وميكن للمساحات الخرضاء يف املناطق الحرضية أن تساعد يف 

تحسني الصحة العقلية.6 ويؤدي الوصول إىل املساحات الخرضاء 
أيضا إىل زيادة فرص مامرسة النشاط البدين الذي ميكن أن يحد 

من مخاطر اإلصابة بالعديد من األمراض غري املعدية، فضال عن 
تحسني وظيفة املناعة.7 وقد أظهرت جائحة كوفيد19- األهمية 
الحاسمة للطبيعة الحرضية يف توفري القدرة عىل الصمود وقت 
األزمات، حيث كان الوصول إىل املساحات الخرضاء عامال مهام 

يف دعم الصحة والرفاهية مع التزام الناس مبتطلبات التباعد 
االجتامعي.8

وتعترب “الحلول القامئة عىل الطبيعة” للتخفيف من آثار 
تغري املناخ والتكيف معه ذات قيمة خاصة يف املدن حيث ميكن 

أن تتصدى للتحديات الحرضية املتعددة بشكل متزامن، مبا يف 
ذلك الفيضانات واإلجهاد الحراري والجفاف وتلوث الهواء واملياه، 
فضال عن إعادة ربط الناس بالطبيعة )انظر تحول إجراءات املناخ 
املستدام(.9 وميكن أن يؤدي الحفاظ عىل إنتاج األغذية وتشجيعه 

داخل املناطق الحرضية وشبه الحرضية إىل تحسني قدرة سكان 
املناطق الحرضية عىل الصمود، وإفادة التنوع البيولوجي من 

خالل الحد من الضغط ملواصلة تحويل النظم اإليكولوجية 
البعيدة إىل أرايض زراعية إلطعام العدد املتزايد من سكان املناطق 

الحرضية )انظر تحول نظم األغذية وتحول األرايض والغابات(.10
وميثل التطور الرسيع للبنية التحتية خارج املدن، وخاصة 

الطرق، عائقا كبريا أمام تحقيق غايات التنوع البيولوجي يف 
العقود القادمة. ومن املتوقع أن يتوسع عدد ومدى الطرق 

بشكل كبري حيث إنه من املتوقع إنشاء 25 مليون كيلومرت من 
الطرق الجديدة بحلول عام 2050، أي زيادة قدرها 60 يف املائة 
يف إجاميل طول الطرق منذ عام 2010. ومن املتوقع أن يحدث 

حوايل 90 يف املائة من إجاميل بناء الطرق يف البلدان النامية، مبا 
يف ذلك يف العديد من املناطق الربية األخرية مثل تلك املوجودة 

يف األمازون وغينيا الجديدة وسيبرييا وحوض نهر الكونغو.11 

تحول المدن والبنية التحتية المستدام
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وتستحدث الطرق الجديدة تهديدات متعددة يف املناطق عالية 
التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك تجزئة املوائل، وفرصة استعامر 

األرايض، وإتاحة الظروف املواتية لزيادة الصيد واألشكال األخرى 
من االستغالل املفرط، وكذلك إدخال األنواع الغريبة الغازية. 

ومن بني آثار أخرى عديدة، فإن األعداد املتبقية من القردة يف 
العامل واملوجودة يف أفريقيا االستوائية وآسيا معرضة بشكل خاص 
ملخاطر التوسع يف بناء الطرق والبنية التحتية األخرى مبا يف ذلك 

السكك الحديدية والسدود الكهرومائية وخطوط الطاقة وخطوط 
الغاز والتعدين.12 وتشكل مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي 

تبلغ قيمتها 6 ترليون دوالر ومتثل أحد املحركات العاملية الرئيسية 
لتطوير البنية التحتية يف جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا، 

العديد من املخاطر عىل التنوع البيولوجي وستكون هناك حاجة 
إىل أمناط تعاونية جديدة لتخفيف هذه املخاطر. غري أن هناك 
حاليا عدد قليل من الضامنات للتنوع البيولوجي يف متطلبات 

اإلقراض التي تطبقها املؤسسات التي توفر التمويل للمبادرة.13 
ولذلك فإن التطبيق الواسع لتدابري إضافية للحد من آثار تطوير 
البنية التحتية عىل التنوع البيولوجي سيكون من بني التحوالت 

املطلوبة لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي.

المكونات الرئيسية للتحول

تعزيز اإلدارة الحرضية عىل املستوى املحيل والتخطيط متعدد 
التخصصات، ومراعاة التنوع البيولوجي من بني االحتياجات 

املجتمعية األخرى عند اتخاذ القرارات بشأن التنمية الحرضية، 
والحيلولة دون أن يُعرض التوسع الحرضي النظم اإليكولوجية 

إىل الخطر داخل وخارج املدن التي يعتمد عليها الناس والتنوع 
البيولوجي، مبا يف ذلك الغابات ومستجمعات املياه والسهول 

الفيضية.

االستفادة بشكل أكرب من البنية التحتية الخرضاء، مثل الحفاظ 
عىل املساحات الخرضاء واألرايض الرطبة وإنشائها، لدعم 

االحتياجات املتعددة لسكان املناطق الحرضية فضال عن تعزيز 
التنوع البيولوجي الحرضي.

وضع يف االعتبار بصمة املدن عىل النظم اإليكولوجية يف املواقع 
البعيدة من خالل تشجيع النظم الغذائية الصحية، واالستخدام 
األكرث استدامة للمواد يف البناء وتقليل استخدام الطاقة إىل أدىن 

حد.

انعكاس اعتبارات التنوع البيولوجي يف تخطيط وتطوير البنية 
التحتية واستثامراتها، مثل تصميم وإدارة نظم النقل والبنية 

Haugenzhays Zhang / Unsplash
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التحتية الخطية األخرى، من خالل عمليات مثل التقييامت البيئية 
الشاملة للتنوع البيولوجي وتقسيم املناطق عىل نطاق واسع 

لتجنب املناطق األكرث عرضة إللحاق الرضر بالتنوع البيولوجي، 
وتطبيق تدابري للحفاظ عىل الرتابط البيئي، عىل سبيل املثال من 
خالل املمرات العلوية واملمرات السفلية والبنية التحتية الخرضاء.

التقدم المحرز نحو التحول

ظهرت العديد من الشبكات واملبادرات يف السنوات األخرية 
لتعزيز التحول نحو مناذج أكرث استدامة للتوسع الحرضي. وعىل 
املستوى العاملي، اعتمد مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية 

الحرضية املستدامة الخطة الحرضية الجديدة يف عام 2016، التي 
أقرتها الحقا الجمعية العامة لألمم املتحدة. وتتوخى الخطة، من 
بني أمور أخرى، إيجاد مدن ومستوطنات برشية “تحمي نُظمها 

اإليكولوجية ومياهها وموائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي 
وتحفظ كل ذلك وتصلحه وتعززه، وتقلل من تأثريها البيئي إىل 

أدىن حد ممكن، وتتحول إىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.14 
ويف حني أن التطبيق الشامل لهذه الخطة يف التخطيط الحرضي 

كان محدودا، فإن األمثلة عىل املبادرات التي تدعم مبادئها 
تشمل: برنامج يف أسرتاليا يهدف إىل زراعة 20 مليون شجرة 

إلنشاء ممرات خرضاء وغابات حرضية إلعادة إنشاء الغطاء النبايت 
األصيل، وتوفري موائل أصلية لألنواع املهددة باالنقراض، واحتجاز 
الكربون وتحسني الحياة يف املدن والبلدات؛15 والجهود املبذولة 
يف جمهورية كوريا لبناء شبكة خرضاء من خالل إقامة الغابات 

الحرضية مبا يف ذلك “غابات التأمل” وغابات املدارس والشوارع 
التي تصطف عىل جانبيها األشجار؛16 وإدراج التنوع البيولوجي 
الحرضي كمحور تركيز مواضيعي جديد يف اسرتاتيجية الفلبني 
الوطنية للتنوع البيولوجي، مع االعرتاف بأنه من املتوقع أن 

يعيش 65 يف املائة من سكان البلد يف املدن بحلول عام 2050؛17 
وتعيني مناطق محمية خرضاء خاصة مبوجب قانون الحفاظ عىل 

املساحات الخرضاء يف املناطق الحرضية يف اليابان، لتعزيز الحفاظ 
عىل املساحات الخرضاء واستعادتها وإنشائها وإدارتها.18

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

األرايض والغابات: تعتمد عىل الخدمات التي 
تقدمها النظم اإليكولوجية املحمية أو املستعادة، 

والتي تعترب أساسية لسكان املناطق الحرضية؛ 
وتسهم يف الحد من ضغط األرايض عىل النظم اإليكولوجية من 

خالل تحسني تخطيط التوسع الحرضي وتطوير البنية التحتية

األغذية: تسهم يف سالسل إمداد األغذية األكرث 
استدامة والحد من هدر األغذية، من خالل خطة 

حرضية جديدة تشمل أيضا ابتكارات مثل الحدائق 
الحرضية ومزارع املدينة

املياه العذبة: تعتمد عىل اإلدارة املستدامة للنظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة من أجل إمدادات املياه 

يف املناطق الحرضية وجودتها. وتسهم يف الحفاظ 
عىل النظم اإليكولوجية للمياه العذبة واستعادتها من خالل الحد 

من استهالك املياه، والتوسع الحرضي املراقب واستخدام البنية 
التحتية الخرضاء

إجراءات املناخ: تسهم يف التخفيف من حدة تغري 
املناخ من خالل استخدام البنية التحتية الخرضاء، 
والتكيف مع املناخ من خالل زيادة قدرة سكان 

املناطق الحرضية عىل الصمود

الصحة الواحدة: تسهم يف الصحة العقلية والبدنية 
من خالل زيادة الوصول إىل املساحات الخرضاء 

الحرضية، والحد من التلوث
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موجز للتحول
استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، بجانب التخلص التدريجي السريع الستخدام الوقود األحفوري، وخفض 
نطاق وآثار تغير المناخ، مع تقديم المنافع اإليجابية للتنوع البيولوجي وغيرها من أهداف التنمية المستدامة. 
ويعترف هذا التحول بدور التنوع البيولوجي في إدامة قدرة المحيط الحيوي في التخفيف من تغير المناخ من 

خالل تخزين الكربون واحتجازه وفي تمكين التكيف من خالل النظم اإليكولوجية القادرة على الصمود، فضال عن 
الحاجة إلى تعزيز الطاقة المتجددة مع تجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي.

المبرر المنطقي والمنافع

إن تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي تهديدان ال ينفصالن عن 
الجنس البرشي ويجب معالجتهام معا.1 ويؤثر تغري املناخ بالفعل 
عىل التنوع البيولوجي ومن املتوقع أن تكون آثاره أكرب تدريجيا،2 

ومبخاطر أكرب بكثري عىل النظم الطبيعية والبرشية يف عامل تزيد 
فيه درجة الحرارة مبقدار درجتني مئويتني فوق درجات حرارة 
ما قبل الحقبة الصناعية، مقارنة مبقدار 1.5 درجة مئوية فوق 

درجات حرارة ما قبل الحقبة الصناعية.3 ومن املرجح أن يصبح 
تغري املناخ أكرب محرك لفقدان التنوع البيولوجي يف النصف الثاين 
من هذا القرن.4 وبالتايل، فإن إجراءات املناخ الفعالة متثل رشطا 
أساسيا إلبطاء فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره.5 وعالوة 
عىل ذلك، فإن آثار تغري املناخ تقوض قدرة النظم اإليكولوجية 

عىل الصمود وبالتايل تضعف مساهمة النظم اإليكولوجية يف 
تخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه.6 وقد يؤدي االستخدام 

واسع النطاق ألشكال معينة من الطاقة املتجددة، يف بعض 
الحاالت، إىل زيادة تفاقم هذه املخاطر.7 ويتمثل الهدف من هذا 

التحول يف االنتقال من هذه الحلقة املفرغة إىل حلقة حميدة 
تسهم فيها الُنهج القامئة عىل النظم اإليكولوجية )أو “الحلول 
القامئة عىل الطبيعة”(،8 إىل جانب اإلجراءات القوية للحد من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الوقود األحفوري، يف 
الجهود املبذولة للحفاظ عىل تغري املناخ عند ما يقرب من 1.5 
درجة مئوية، وبالتايل ضامن الصمود طويل األجل واملساهامت 

املستدامة للنظم اإليكولوجية يف تخفيف آثار تغري املناخ 
والتكيف معه.

ويشري عدد من الدراسات إىل أن مثل هذه “الحلول القامئة 
عىل الطبيعة” ميكن أن تؤدي إىل حوايل ثلث إجاميل الجهد 

املطلوب لخفض صايف االنبعاثات املطلوبة من أجل إبقاء تغري 
املناخ قريبا من 1.5 درجة مئوية )الشكل 22-5(. وبتطبيق 
الضامنات املناسبة،9 ميكنها أيضا تعزيز مجموعة واسعة من 

خدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك ترشيح املياه والحامية من 
الفيضانات وحامية السواحل وسالمة الرتبة، فضال عن املساهمة 

يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.
غري أن هناك أربعة محاذير مهمة عند استخدام “الحلول 
القامئة عىل الطبيعة”. أوال، يف حني أنها جزء أسايس من الحل، 

فإنه ال ميكن حل مشكلة املناخ دون إجراء تخفيضات صارمة يف 
استخدام الوقود األحفوري.10 وثانيا، يجب مراعاة اآلثار التوزيعية، 

ويجب إرشاك الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشكل 
كامل يف وضع وتنفيذ الُنهج القامئة عىل األرايض.11 وثالثا، يف 

حني أن العديد من الُنهج القامئة عىل النظم اإليكولوجية تحقق 
منافع مشرتكة للتنوع البيولوجي، فإن هذا ليس هو الحال دامئا، 
ويلزم إجراء تقييم دقيق ألوجه التآزر واملفاضالت.12 وعىل وجه 

الخصوص، ال يكون غرس األشجار مناسبا دامئا، خاصة األنواع غري 
املحلية يف الزراعات األحادية.13 ورابعا، من املهم الحفاظ عىل 

دور األنواع والتنوع الجيني واستعادته باإلضافة إىل مدى النظم 
اإليكولوجية )اإلطار 5-22(.

ويتطلب التخلص التدريجي من الوقود األحفوري تطوير 
مصادر بديلة ومتجددة للطاقة، فضال عن تحسني كفاءة الطاقة. 

وحتام، سيكون للطاقة املتجددة وكذلك بعض تدابري التكيف آثار 
محتملة عىل التنوع البيولوجي.14 ولذلك، فإن جزءا أساسيا آخر 

من تحول إجراءات املناخ هو إدارة هذا التطور للحد من أي من 
هذه اآلثار السلبية.

تحول إجراءات املناخ املستدام

تحول إجراءات المناخ المستدام

Annie Spratt / Unsplash
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الشكل 22-5- التدابير ذات األولوية للمساعدة في تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في وقف ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 
1.5 درجة مئوية من خالل تحويل قطاع األراضي وتطبيق تدابير في نظم األغذية والزراعة والحراجة واألراضي الرطبة والطاقة 

الحيوية. 

ويشير استعراض “من أعلى إلى أسفل” للمسارات النموذجية جنبا إلى جنب مع التقييمات “من أسفل إلى أعلى” لتدابير التخفيف المحددة المقترحة إلى أن سلسلة تخفيف 
“الحواف” يمكن أن تسهم بشكل عملي ومستدام في تحقيق تخفيضات صافية تبلغ حوالي 15 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي حوالي 30 في المائة من 

التخفيف العالمي المطلوب بحلول عام 2050 لتحقيق الهدف البالغ 1.5 درجة مئوية.15 وتتعلق التدابير بتدخالت بموجب التحوالت األخرى الواردة في الطبعة الخامسة من النشرة، 
كما هو مبين في األيقونات.

الحد من هدر األغذية

النظم الغذائية الصحية والمستدامة

استعادة النظم اإليكولوجية

تحسين الحراجة والحراجة الزراعية

كربون التربة

الطاقة البيولوجية مع التقاط الكربون وتخزينه

الحد من االنبعاثات الناتجة عن الزراعة

الحد من االنبعاثات الناتجة عن فقدان النظم اإليكولوجية وتدهورها
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المكونات الرئيسية للتحول

الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية واستعادتها. املساهمة يف 
تخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه من خالل الحفاظ عىل 
النظم اإليكولوجية واستعادتها، وخاصة الغابات قدمية النمو، 

واألرايض الخثية، واألرايض الرطبة، واألعشاب البحرية وغريها من 
النظم اإليكولوجية عالية الكربون، فضال عن النظم اإليكولوجية 

مثل غابات املنغروف املهمة للتكيف القائم عىل النظم 
اإليكولوجية والحد من مخاطر الكوارث. وميكن تحقيق ذلك من 

خالل املناطق املحمية، وتدابري الحفظ الفعالة األخرى القامئة عىل 
املناطق، وبرامج املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

إزالة الغابات وتدهورها )REDD+(؛ ومن خالل تعزيز االستعادة 
مبا يف ذلك من خالل التجديد الطبيعي، وأيضا معالجة الكربون يف 

الرتبة )انظر تحول األرايض والغابات(.16

الحد من االنبعاثات الناجمة عن الزراعة والحراجة: الحد من 
انبعاثات امليثان وثاين أكسيد النيرتوجني من التخمر املعوي، 
وإدارة املغذيات، وإنتاج األسمدة االصطناعية، وإدارة مياه 

ومخلفات حقول األرز، وإدارة السامد الطبيعي. وتعزيز احتجاز 
الكربون يف الرتبة من خالل استخدام النباتات ذات الجذور 

الكبرية، وتغطية املحاصيل، والحد من الحراثة، وتجنب اإلفراط 
يف استخدام األسمدة الكيميائية ومبيدات اآلفات، ومكافحة 

التعرية واستعادة الرتبة املتدهورة، من بني تدابري أخرى. وتعزيز 
مامرسات الحراجة )طول مدة الدوران، وقطع األشجار منخفض 

األثر، وإدارة الحرائق(، والحراجة الزراعية ونظم املراعي يف 
األرايض الزراعية واملراعي )انظر تحول الزراعة(.

الحد من االنبعاثات الناجمة عن استهالك األغذية. الحد من 
إنتاج األغذية كثيفة انبعاثات غاز االحتباس الحراري من خالل 

سياسات الصحة العامة، وحمالت املستهلكني، وتطوير أغذية 
جديدة. والحد من هدر األغذية، من خالل حمالت املستهلكني، 

وسياسات القطاع الخاص، وشفافية سلسلة اإلمداد، وتحسني 
توسيم األغذية، وإعادة التدوير، مثال من خالل مخططات تحويل 
النفايات إىل غاز حيوي. والحد من الفاقد من األغذية، عن طريق 
تحسني مامرسات املناولة والتخزين من خالل التدريب واالستثامر 

والتكنولوجيا. وتعزيز سالسل اإلمداد التي ال تنطوي إزالة الغابات 
)انظر تحول نظم األغذية(.17

تعزيز الطاقة املتجددة املستدامة. نرش محاصيل الكتلة الحيوية 
فقط باألحجام املناسبة ومن خالل تقسيم املناطق والضامنات 

املناسبة لتجنب اآلثار السلبية عىل التنوع البيولوجي وانبعاثات 
غازات االحتباس الحراري والحد منها من خالل التغري املبارش 
وغري املبارش يف استخدام األرايض.18 والتأكد من تحديد مواقع 
مشاريع الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وتصميمها وإدارتها 

للحد من اآلثار البيئية وتعظيم املنافع إىل أقىص حد.19 وتشجيع 
إعادة تدوير املواد للحد من املعادن املطلوبة لتخزين البطاريات 
عىل نطاق واسع ونقل الطاقة، والحد من اآلثار السلبية لعمليات 

التعدين، مبا يف ذلك التعدين يف أعامق البحار.20

االستفادة من “البنية التحتية الخرضاء”. تعزيز “البنية التحتية 
الخرضاء” لدعم التكيف القائم عىل النظم اإليكولوجية والحد من 

مخاطر الكوارث، مبا يف ذلك استخدام الغطاء النبايت يف املناطق 
الحرضية للحد من آثار الجزر الحرارية ومخاطر الفيضانات )انظر 

تحول املدن والبنية التحتية(.21
وميكن دمج هذه الُنهج بشكل أكرب يف املساهامت املحددة 

وطنيا للبلدان مبوجب اتفاق باريس مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ. وعىل سبيل املثال، ميكن للُنهج الفعالة 

من حيث التكلفة القامئة عىل النظم اإليكولوجية يف نصف 
البلدان االستوائية أن تخفف أكرث من نصف االنبعاثات الوطنية.22 

ومع مالحظة إمكانات هذه الُنهج يف خلق فرص العمل، هناك 
مجال لدعم هذه الُنهج من خالل برامج املساعدة االجتامعية،23 
وكذلك من خالل التمويل الدويل )انظر الهدف 20 من أهداف 

أييش للتنوع البيولوجي، اإلطار 2-20(.

التقدم المحرز نحو التحول

يعترب التقدم املحرز نحو الهدف 15 من أهداف أييش للتنوع 
البيولوجي، عىل النحو املوجز يف الجزء الثاين، وثيق الصلة بهذا 

التحول. وعىل النحو املشار إليه يف املوجز، فإن العديد من 
املساهامت املحددة وطنيا مبوجب اتفاق باريس تسهم أيضا 



اإلطار 22-5- التنوع البيولوجي وتخفيف آثار المناخ والتكيف معه

غالبا ما تركز “الحلول القائمة على الطبيعة” على مدى النظم اإليكولوجية والموائل، ولكن الحفاظ على األنواع والتنوع الجيني 
مهم للتخفيف والتكيف:

تنوع األنواع النباتية، بما في ذلك تنوع األشجار في الغابات، يعزز اإلنتاجية وتخزين الكربون من قبل النظم اإليكولوجية  	
األرضية.24

تقدم الحيوانات أيضا مساهمات كبيرة في احتجاز الكربون في النظم اإليكولوجية من خالل نثر البذور والتفاعالت الغذائية  	
مثل أكل الحيوانات لألعشاب أو االفتراس في الغابات.25

في المحيطات، تؤدي الحيتان دورا مهما في دعم إنتاج العوالق النباتية من خالل اإلخصاب واحتجاز الكربون.26 	

التنوع الجيني ألنواع النباتات والحيوانات مهم أيضا لديناميات النظم اإليكولوجية.27 	

حفظ واستعادة التنوع الجيني وتنوع األنواع في المحاصيل والحيوانات واألشجار يمكن أن يساهم بشكل كبير في  	
استراتيجيات التكيف مع المناخ.28
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يف أهداف التنوع البيولوجي.29 وتحتوي نسبة 75 يف املائة من 
املساهامت املحددة وطنيا عىل أهداف متعلقة بالغابات، مبا يف 

ذلك أنشطة االستعادة. غري أن معظم االلتزامات التي تم التعهد 
بها مبوجب االتفاقيتني مل تُنفذ حتى اآلن.

ويف بعض البلدان، تسهم برامج توليد فرص العمل أو 
املساعدة االجتامعية يف األنشطة ذات الصلة. وعىل سبيل املثال، 
يدعم برنامج شبكات األمان اإلنتاجية، يف إثيوبيا، إعادة التشجري 

واستعادة األرايض.30 ويف الهند، يعزز قانون مهامتا غاندي الوطني 
لضامن العاملة الريفية أمن سبل العيش يف املناطق الريفية عن 
طريق خلق فرص عمل وهو واحد من أكرب مخططات الضامن 

االجتامعي يف العامل. وتتعلق معظم أنشطة توليد فرص العمل من 
خالل املخطط باستعادة املوارد الطبيعية وإعادة تأهيلها والحفاظ 

عليها.31

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

األرايض والغابات: تعتمد عىل حفظ واستعادة النظم 
اإليكولوجية عالية الكربون، لتعزيز احتجاز الكربون 
وزيادة القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ؛ وتسهم 

يف الحد من تغري استخدام األرايض من بعض أشكال تخفيف آثار 
تغري املناخ القائم عىل األرايض

الزراعة: تعتمد عىل الحد من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري من خالل تقليل الحراثة وتحسني 

إدارة السامد الطبيعي وغريها من التدابري

األغذية: تعتمد عىل التحوالت نحو النظم الغذائية 
األكرث تنوعا والصحية، والحد من هدر األغذية، 

من خالل املنافع غري املبارشة لتخفيف آثار تغري 
املناخ من خالل الزراعة املستدامة والحد من ضغط األرايض عىل 

الغابات والنظم اإليكولوجية األخرى

املدن والبنية التحتية: تعتمد عىل تخفيف آثار تغري 
املناخ الناتج عن استخدام البنية التحتية الخرضاء، 
والقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ التي توفرها 

البيئات الحرضية األكرث استدامة

املياه العذبة: تعتمد عىل تخفيف آثار تغري املناخ 
من خالل تخزين الكربون يف األرايض الرطبة، وعىل 
القدرة عىل الصمود أمام املناخ التي توفرها النظم 

اإليكولوجية السليمة للمياه العذبة
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تحول الصحة الواحدة الشاملة للتنوع البيولوجي

 موجز للتحول
إدارة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك النظم اإليكولوجية الزراعية والحضرية، فضال عن استخدام األحياء البرية، 

من خالل نهج متكامل، للنهوض بالنظم اإليكولوجية السليمة والناس األصحاء. ويعترف هذا التحول بنطاق 
كامل للروابط بين التنوع البيولوجي وجميع جوانب صحة اإلنسان، ويعالج المحركات المشتركة لفقدان التنوع 

البيولوجي، وخطر األمراض واعتالل الصحة.

المبرر المنطقي والمنافع

إن الروابط بني التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان متنوعة، 
وتحدث عىل نطاقات مكانية وزمنية مختلفة. فعىل مستوى 
الكوكب، تؤدي النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي دورا 

حاسام يف تحديد حالة نظام كوكب األرض، حيث تُنظم تدفقات 
املواد والطاقة فيه، واستجاباته للتغيريات املفاجئة والتدريجية.1 
وتعتمد النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك نظم إنتاج األغذية، عىل 
التنوع الكبري للكائنات الحية: املنتجون األساسيون، والحيوانات 
التي تأكل األعشاب، والحيوانات التي تأكل اللحوم، ومسببات 

التحلل، وامللقحات، ومسببات األمراض. وتشمل الخدمات التي 
تقدمها النظم اإليكولوجية األغذية والهواء النقي وكمية ونوعية 

املياه العذبة واألدوية والقيم الروحية والثقافية وتنظيم املناخ 
وتنظيم اآلفات واألمراض والحد من مخاطر الكوارث - ولكل منها 
تأثري جوهري عىل صحة اإلنسان، العقلية والبدنية.2 وعىل مستوى 
أكرث قربا، فإن الجراثيم البرشية - املجموعات امليكروبية التكافلية 

املوجودة يف األمعاء والجهاز التنفيس والجهاز البويل التناسيل 
وعىل الجلد - تسهم يف التغذية، وميكن أن تساعد يف تنظيم جهاز 

املناعة ومنع العدوى.3 وبالتايل، فإن التنوع البيولوجي هو أحد 
املحددات البيئية الرئيسية لصحة اإلنسان، وميكن أن يعود حفظ 
التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام مبنافع عىل صحة اإلنسان 

من خالل الحفاظ عىل خدمات النظم اإليكولوجية وخياراتها 
للمستقبل.4

وسلطت جائحة كوفيد19- الضوء كذلك عىل أهمية العالقة 
بني الناس والطبيعة. ويف حني أن العالقة بني التنوع البيولوجي 

واألمراض املعدية معقدة )اإلطار 22-6(، فمن الواضح أن فقدان 
التنوع البيولوجي وتدهوره يقوضان شبكة الحياة ويزيدان 
مخاطر انتقال األمراض من األحياء الربية إىل البرش. وتوفر 

االستجابات للجائحة الحالية فرصة فريدة للتغيري التحوييل 
كمجتمع عاملي.5

ويتزايد تفيش األمراض الحيوانية املصدر مبرور الوقت.6 
وميكن الحد من مخاطر الجوائح يف املستقبل من خالل نهج 

الصحة الواحدة7 األكرث تكامال واملتعدد القطاعات والشامل الذي 
يبني صحة وقدرة الناس والكوكب عىل الصمود، ويساهم يف 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ويستفيد منها.
وهناك فرص اسرتاتيجية كبرية إلدماج النطاق الكامل للروابط 

البينية بني التنوع البيولوجي والصحة8 يف تطبيق نُهج الصحة 
الواحدة بطريقة أكرث منهجية وشموال وتنسيقا. ولن يؤدي 

ذلك إىل تعزيز التعايف املستدام والصحي والعادل من جائحة 
كوفيد-19 فحسب،9 بل سيخدم أيضا أهدافا صحية أوسع نطاقا 

تتجاوز مجرد عدم وجود األمراض، ويستلزم تركيزا أكرب عىل 
الوقاية، وتعزيز قدرة النظم االجتامعية والبيئية واالقتصادية عىل 

الصمود. ومن شأن هذا النهج أن يتصدى للمحركات املشرتكة 
لفقدان التنوع البيولوجي، وتغري املناخ، واعتالل الصحة، وزيادة 
مخاطر الجوائح. ويف النهاية، يتعني دعم هذه األهداف بتحوالت 

أساسية يف االقتصاد السيايس واملساءلة والحوكمة.10
وتشتمل املبادئ األساسية لنهج شامل للتنوع البيولوجي إزاء 
الصحة الواحدة11 عىل أنه ينبغي: أن يتناول جميع أبعاد الصحة 

ورفاهية اإلنسان؛ ويعزز قدرة النظم االجتامعية واإليكولوجية 
عىل الصمود إلعطاء األولوية للوقاية؛ ويطبق نهج النظم 

اإليكولوجية؛12 ويكون تشاركيا وشامال؛ ويكون متعددة القطاعات 
والجنسيات والتخصصات؛ ويعمل عرب النطاقات املكانية 

والزمانية؛ ويعزز العدالة االجتامعية واملساواة بني الجنسني.

تحول الصحة الواحدة الشاملة للتنوع 
البيولوجي
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اإلطار 22-6- التنوع البيولوجي واألمراض المعدية الناشئة13

إن ما يقرب من ثلثي األمراض البشرية المعدية المعروفة تصيب الحيوانات أيضا، وترتبط غالبية األمراض الناشئة مؤخرا 
باألحياء البرية. وتشكل األمراض التي تنقلها نواقل األمراض أيضا نسبة كبيرة من األمراض المتوطنة. ويمكن أن ُنتوقع 

أن يؤدي ارتفاع التنوع البيولوجي إلى زيادة األخطار الناجمة عن األمراض المعدية الناشئة، ألن تنوع الناقل )على سبيل المثال 
الثدييات البرية( يرتبط بتنوع مسببات األمراض )الكائنات التي تسبب المرض(. غير أن هذه العالقة ليست بالضرورة تنبؤية 
ملخاطر األمراض ألن هناك حاجة إلى حدث ما لتحويل األخطار إلى مخاطر ظهور مسببات األمراض. وتشمل عوامل املخاطر هذه 

التعدي على الموائل الطبيعية واالتصال باألحياء البرية. ومن المفارقات أيضا أن تنوع األكبر للناقل يمكن أن يقلل فعليا من 
مخاطر انتقال مسببات األمراض الحيوانية المصدر عن طريق الحد من انتشار مسببات األمراض بين مجموعة متنوعة من 

األنواع الناقلة )على الرغم من أن الحال ليس كذلك دائما(. وبالتالي، فإن الجهود المبذولة للحد من فقدان التنوع البيولوجي 
يمكن أن تقلل أيضا مخاطر اإلصابة باألمراض، وذلك في معظمه عن طريق الحد من االتصال بين البشر واألحياء البرية والحد 

من إدخال األنواع الغريبة، حتى لو كانت هذه الجهود تحافظ على مناطق عالية المخاطر من حيث األمراض من خالل تنوع 
مسببات األمراض. 14

ويزيد تعدي األنشطة البشرية على النظم اإليكولوجية وتدميرها مخاطر ظهور وانتشار األمراض الحيوانية المصدر.15 وعلى وجه 
الخصوص، تؤدي إزالة الغابات، وتدهور الموائل وتجزؤها، والتوسع غير المستدام للزراعة، إلى التقريب بين البشر والماشية 

وبين األحياء البرية.16 ومن المرجح أن تؤوي األحياء البرية القائمة في األراضي الطبيعية المعدلة بواسطة اإلنسان األمراض.17

وال يقتصر العبء الصحي لألمراض المعدية على البشر واألنواع المستأنسة: تشكل األمراض المعدية تهديدا لحفظ التنوع 
البيولوجي أيضا. ويمكن أن يحدث انتقال مسببات األمراض من نوع بري إلى آخر، مما قد يتسبب في تفشي المرض إذا 

كان النوع أو المجموعة عرضة لمسببات األمراض، خاصة عندما تضعف بفعل ضغوط أخرى من صنع اإلنسان. وعلى سبيل 
المثال، ُأقر أيضا بأن فيروس إيبوال يتسبب في انخفاض حاد في أعداد القردة الكبيرة، بما في ذلك غوريال األراضي المنخفضة 

الغربية المهددة بشدة لالنقراض.18

وأدى أحد األمراض المعدية – مرض الفطريات األصيصية )chytrid( - إلى انخفاض أكثر من 500 نوع من 
البرمائيات )6.5 في المائة من جميع أنواع البرمائيات الموصوفة(، وُيعتقد أن 90 منها انقرضت، مما يجعل 

Batrachochytrium dendrobatidis 19 أكثر األنواع الغازية تدميرا التي تم تسجيلها، وانتشر المرض بشكل أساسي 

من خالل التجارة في البرمائيات.20 ومن مسببات األمراض األخرى المهمة لألحياء البرية متالزمة األنف األبيض 
)Pseudogymnoascus destructionans( بين الخفافيش وفيروس غرب النيل )Flavivirus sp.( بين الطيور.
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المكونات الرئيسية للتحول21

الحد من مخاطر األمراض عن طريق الحفاظ عىل النظم 
اإليكولوجية واستعادتها. وقف أو الحد من إزالة الغابات وتدهور 

النظم اإليكولوجية الربية والخاصة باملياه العذبة والساحلية 
والبحرية؛ والحد من االستغالل املفرط؛ ووقف أو تقليل التعدي 

عىل املوائل الطبيعية؛ وزيادة حامية املناطق ذات األهمية للتنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وخاصة املناطق السليمة 

أو شبه السليمة والنقاط الساخنة املحتملة لظهور األمراض؛ 
وإجراء تقييامت األثر الصحي والبيئي املتكاملة لعمليات التنمية 

الرئيسية؛ وتخطيط التوسع الحرضي والبنية التحتية الخطية 
بحيث يتم تجنب التأثري عىل هذه املناطق والحد من التجزؤ 
)انظر تحول األرايض والغابات وتحول املدن والبنية التحتية(.

تعزيز االستخدام املستدام والقانوين واآلمن لألحياء الربية. الحد 
من الحصاد الشامل، والتجارة، واستخدام األحياء الربية إضافة 

إىل حامية االستخدام املستدام املألوف من قبل الشعوب األصلية 
واملجتمعات املحلية؛22 ومكافحة التجارة غري املرشوعة يف األحياء 

الربية وتقييد التجارة يف األنواع املهددة باالنقراض؛ والتخلص 
التدريجي من تجارة األنواع عالية املخاطر أو حظرها )مثل 

الرئيسيات، والخفافيش، والعريسات(؛ وتنظيم مزارع األحياء 
الربية، والحد من صيد الحيوانات الربية، وتجنب األنواع عالية 

املخاطر، وتحسني سالمة الحيوانات والرعاية البيطرية؛ وتحسني 
األسواق، وتحسني النظافة مبا يف ذلك للذبح، وتجنب اختالط 
األنواع )أيضا مع املاشية(؛ وتحسني األمن البيولوجي لتجارة 

األحياء الربية ومراقبة جميع املسارات املحتملة لألنواع الغريبة 
الغازية؛ وتحسني املراقبة الروتينية لألمراض.

تعزيز الزراعة املستدامة واآلمنة، مبا يف ذلك إنتاج املحاصيل 
والرثوة الحيوانية وتربية األحياء املائية. إصالح اإلنتاج الحيواين، 

والحد من األرايض مفرطة الرتكيز وتحسني األمن البيولوجي، 
وإدماج إنتاج الرثوة الحيوانية واملحاصيل؛ والرتويج للُنهج 
الحرجية الرعوية والزراعية اإليكولوجية وغريها من الُنهج 

املبتكرة لتحقيق االستدامة؛ وإدارة تربية األحياء املائية عىل 
نحو مستدام؛23 والحفاظ عىل التنوع الجيني واستخدامه؛ 

والحد من االمتداد العام للمراعي، وحامية حقوق الرعاة مبا 

يف ذلك مجموعات الرحل؛ وتحسني سالمة الحيوانات وتقليل 
وتنظيم التجارة يف الحيوانات الحية؛ وإنهاء االستخدام غري 

الرضوري للمضادات الحيوية فضال عن مبيدات اآلفات واألسمدة 
واملدخالت األخرى من املغذيات؛ وتعزيز الكتل الحيوية يف الرتبة 

والنباتات والحيوانات )انظر تحول الزراعة(.

إنشاء مدن ومناظر طبيعية سليمة. تعزيز التخطيط املتكامل 
الستخدام األرايض لتلبية االحتياجات املتعددة لحفظ التنوع 
البيولوجي وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية لدعم رفاهية 

اإلنسان، مبا يف ذلك توفري املياه النظيفة واألغذية املغذية، والحد 
من مخاطر الكوارث؛ وتوفري الوصول املنصف إىل املساحات 

الخرضاء والزرقاء عالية الجودة لتحسني الصحة البدنية 
والفسيولوجية والعقلية؛ واستخدام التقييامت االسرتاتيجية 
املتكاملة للصحة والبيئة لتعظيم املنافع والحد من مخاطر 

التفاعل مع الطبيعة؛ وتحديد النقاط الساخنة ذات املخاطر 
العالية لظهور األمراض؛ ورصد األحياء الربية للتعرف عىل مسببات 

األمراض عالية املخاطر، خاصة عندما يكون هناك تنوع كبري من 
السالالت الفريوسية بني األحياء الربية واحتامل كبري النتقالها إىل 
الناس، ورصد األشخاص الذين يكونون عىل اتصال باألحياء الربية 

لتحديد أحداث االنتقال املبكرة )انظر تحول األرايض والغابات 
وتحول املدن والبنية التحتية(.24

تعزيز النظم الغذائية الصحية كمكون من مكونات االستهالك 
املستدام.25 الرتويج لألغذية اآلمنة واملغذية من مختلف املحاصيل 
واملاشية واملصادر الربية؛ وخفض االستهالك الكيل للحوم، وخاصة 
استهالك اللحوم الحمراء بني املجتمعات التي ترتفع فيها معدالت 

استهالك اللحوم، والحد من اإلفراط يف االستهالك، والحد من 
الهدر، والحد من االستهالك الفاخر لألنواع الربية الغريبة؛ والحد 
من اإلفراط يف االستهالك العام وإهدار املوارد الطبيعية، وزيادة 
الوعي وتعزيز تغيري السلوك لدعم التحول نحو النظم الغذائية 

الصحية واملستدامة وتدابري سالمة األغذية )انظر تحول نظم 
األغذية(.

وتدعم هذه اإلجراءات بعضها البعض، وتدعم أيضا خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، مبا يف ذلك األهداف املتعلقة بالصحة 

واإلنصاف وضامن املساواة بني الجنسني. وهي ترتكز عىل احرتام 
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حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات 
املحلية وصغار املزارعني؛26 وتحظى بالدعم من خالل حامية 

وإصالح، حسب االقتضاء، حيازة األرايض واملوارد، وحصول 
املجتمعات الفقرية واملهمشة بشكل منصف عىل املوارد والرعاية 

الصحية الشاملة.
وليك تكون هذه اإلجراءات فعالة، يتعني أن تنفذها البلدان 

بشكل فردي وجامعي. وسيكون التنسيق واملواءمة بني القطاعات 
أساسيني للنجاح، من خالل استكشاف أوجه التآزر واملفاضالت 

والتعليقات عرب املجموعة الكاملة من القضايا )مبا يتجاوز الرتكيز 
عىل صحة الحيوان والبرش فقط(. وهناك حاجة إىل االستثامر 

لتمكني إجراء التقييم االستباقي والرصد واملراقبة ونظم اإلنذار 
املبكر التي متّكن النظم الصحية من توقع التهديدات التي تتعرض 
لها الصحة العامة الناتجة عن تغري النظم اإليكولوجية واالستعداد 
لها واالستجابة لها والحد من مخاطر ظهور األمراض والتصدي لها.

ويف حني ستكون هناك حاجة إىل متويل كبري لتنفيذ تحول 
الصحة الواحدة الشاملة للتنوع البيولوجي بشكل فعال، فإنه 
سيكون جزءا صغريا من تكاليف جائحة كوفيد19- وحدها.27 

وهناك فرصة كبرية لدمج التمويل من أجل تحول الصحة الواحدة 
يف برامج التحفيز والتعايف الخاصة وكوفيد19-.

التقدم المحرز نحو التحول

تم تطبيق نهج الصحة الواحدة، حتى اآلن، بشكل أسايس ملعالجة 
قضايا سالمة األغذية، والسيطرة عىل األمراض حيوانية املصدر، 

ومكافحة مقاومة املضادات الحيوية، وكلها ال تزال قضايا مهمة. 
وهذا يشمل، عىل سبيل املثال، من خالل التعاون الرسمي بني 

منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ومنظمة 
األغذية والزراعة، وكذلك البنك الدويل، ويطبق عدد من البلدان 
نهج الصحة الواحدة عىل هذه القضايا. واتخذت الصني إجراءات 

للتصدي للمخاطر الناجمة عن استهالك األحياء الربية لألغذية 
والتجارة ذات الصلة.28 ويعد مرشوع PREDICT أحد الجهود 

املبذولة لتحديد األماكن التي ميكن أن تتفىش فيها األمراض 
الحيوانية املصدر يف املستقبل من خالل فحص عينات من 

مجموعة كبرية ومتنوعة من الحيوانات الفقارية التي ميكن أن 
تكون مبثابة مستودعات لألمراض املعدية لإلنسان بهدف تحديد 
األماكن التي ميكن أن تتفىش فيها األمراض الحيوانية املصدر يف 

املستقبل.29

كام أن هناك وعيا متزايدا وإجراءات متزايدة للتصدي 
للتهديدات التي تتعرض لها صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي 
بطرق متكاملة.30 ويشمل ذلك القضايا املتعلقة بجودة املياه 

وإدارة النفايات والتلوث وتغري املناخ. وعالوة عىل ذلك، يجري 
االعرتاف بالعالقة بني الصحة البدنية والعقلية لإلنسان والوصول 

إىل الطبيعة واملساحات الخرضاء ومراعاتها بشكل متزايد يف 
القضايا املتعلقة بالتخطيط والتصميم الحرضيني )انظر تحول 
املدن والبنية التحتية(. ومع ذلك، تم إيالء اهتامم أقل بشكل 

عام من خالل نُهج الصحة الواحدة لجوانب أوسع لصحة اإلنسان 
تتجاوز السيطرة عىل األمراض.31

بعض الروابط بالتحوالت األخرى

األرايض والغابات: تعتمد عىل الحفاظ عىل النظم 
اإليكولوجية السليمة للحد من مخاطر األمراض

الزراعة: تعتمد عىل الحد من اآلثار الصحية الناجمة 
عن التلوث بسبب مبيدات اآلفات واإلفراط يف 

استخدام املضادات الحيوية لعالج املاشية، من بني 
املامرسات األخرى غري املستدامة

األغذية: تعتمد عىل تبني نظم غذائية أكرث تغذية 
واستدامة لتحسني الصحة

املياه العذبة: تعتمد عىل النظم اإليكولوجية 
السليمة واملتنوعة بيولوجيا للمياه العذبة للحفاظ 
عىل الصحة البدنية والعقلية من خالل توفري املياه 

النظيفة فضال عن البيئات املهمة للرتفيه واألنشطة الثقافية 
والروحية

املدن والبنية التحتية: تعتمد عىل زيادة الوصول إىل 
املساحات الخرضاء الحرضية لتحسني الصحة العقلية 

والبدنية، وعىل التخطيط املحسن لتجنب زيادة 
مخاطر األمراض الناجمة عن تطوير البنية التحتية يف املناطق 

ذات التنوع البيولوجي العايل
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تحقيق التغيير التحويلي

يكشف تحليل الخطوات املطلوبة لتحقيق التحوالت يف مجاالت 
النشاط الفردية، الوارد وصفها يف األقسام السابقة، عن نهجني 

يحققان أهدافا متعددة يف الجهد العام إلحداث تغيري تحوييل. 
وهي تشمل االستفادة من التنوع البيولوجي يف “الحلول القامئة 
عىل الطبيعة” أو من خالل “البنية التحتية الخرضاء” يف املناظر 

الطبيعية الحرضية والزراعية والطبيعية واملناظر البحرية 
للمساعدة يف إحداث التحوالت املطلوبة للحد من تغري املناخ، 

وتحسني الصحة واألمن الغذايئ، واستعادة التنوع البيولوجي 
نفسه وتحقيق التنمية املستدامة. ويدعم هذا النهج أيضا النهج 

الثاين: الحد من محركات فقدان التنوع البيولوجي من خالل 
الحد من االستهالك الكيل واستخدام أكرث كفاءة للموارد، وبالتايل 

املساعدة يف تهيئة الظروف التي تسمح للتنوع البيولوجي 
مبواصلة توفري املنافع للناس والكوكب. ويعزز ذلك الحجة الواردة 

يف القسم األول من هذه التوقعات والتي تفيد بأن التنوع 
البيولوجي يعترب أساسيا للتنمية املستدامة وليس عقبة تحتاج إىل 

املوازنة مع احتياجات التنمية االجتامعية واالقتصادية.

ويتضمن النهج الفعال لالستدامة فهام أفضل للعوامل 
املشرتكة التي ميكن أن تؤثر عىل التغيريات األساسية يف املؤسسات 

والحوكمة والقيم والسلوك، الرضورية لتحقيق التحوالت الوارد 
وصفها يف هذه التوقعات. وحدد التقييم العاملي الذي أجراه املنرب 

الحكومي الدويل للعلوم والسياسات املعني بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية مثاين نقاط ذات أولوية للتدخل، أو 

نقاط التأثري، مع خمس “عوامل تأثري” مرتبطة بها وميكن تطبيقها 
من قبل القادة يف الحكومة، والرشكات التجارية، واملجتمع املدين 
والهيئات األكادميية إلحداث تغيريات تحويلية نحو عامل أكرث عدال 

واستدامة.1 وتوضح التحوالت يف مجاالت النشاط الفردية التي 
تم تسليط الضوء عليها يف هذه التوقعات أهمية نقاط التأثري 
هذه )الجدول 22-1( وتطبيق عوامل التأثري )الجدول 2-22(. 

وتجدر اإلشارة إىل أن معظم عوامل التأثري هذه تنعكس يف مبادئ 
وتوجيهات نهج النظم اإليكولوجية مبوجب االتفاقية.2
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الجدول 22-1- نقاط التأثير للتغيير التحولي وعالقتها بالتحوالت

العالقة بالتحوالتنقاط التأثير

تعتبر رؤى نوعية الحياة الجيدة أساسية للجهود الكاملة المبذولة لتحقيق تغيير تحويلي. وقد تعكس رؤى لنوعية حياة جيدة
الرؤى التي تعطي أهمية للمفاهيم العالئقية لنوعية الحياة الجيدة، بما في ذلك للبشر مع الطبيعة، 

جزئيا رؤية عام 2050 “للحياة في انسجام مع الطبيعة” وتسهم في فصل االستهالك الزائد عن 
الرفاهية.

يعد خفض إجمالي االستهالك والهدر أمرا ضروريا للنهج العام المتمثل في “ثني منحنى” فقدان إجمالي االستهالك والهدر
التنوع البيولوجي كما تم توضيحه من خالل المسارات الموضحة سابقا في هذه التوقعات. ويتم أيضا 

تناول نقطة التأثير هذه بشكل مباشر من خالل تحول نظم األغذية الذي يستلزم، من بين أمور أخرى، 
الحد من االستهالك المفرط عموما، واللحوم على وجه الخصوص، وهدر األغذية.

يتم استخدام إطالق عنان القيم في تحول نظم األغذية، على سبيل المثال، من خالل بناء ضغط القيم واألعراف االجتماعية
األقران االجتماعي لتعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة، وفي تحوالت مصايد األسماك 

والمحيطات من خالل إثارة القلق العام بشأن تأثير تلوث المواد البالستيكية على النظم اإليكولوجية 
البحرية.

يتم استخدام معالجة عدم المساواة في تحول نظم األغذية، على سبيل المثال، من خالل تحسين عدم المساواة
القدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية والمستدامة والوصول إليها.

يعد ضمان العدالة واحترام حقوق اإلنسان وإشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في صنع العدالة والشمول
القرار أمرا حيويا لجميع التحوالت، وال سيما تلك التي تحدث في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية 

)األراضي والغابات؛ والمياه العذبة؛ ومصايد األسماك والمحيطات( حيث ال يكون هناك مفر من 
تنافس الطلبات على األراضي والموارد للحفظ واالستعادة واإلنتاج والتنمية، والتنازع عليها أحيانا.

من الضروري الكشف عن العوامل الخارجية الخفية واستيعابها وفهم االقتران عن بعد بين األماكن العوامل الخارجية واالقتران عن بعد
والجهات الفاعلة المنفصلة في الفضاء لتحقيق االستدامة في جميع مجاالت التحول، وال سيما 

للمدن والبنية التحتية فيما يتعلق بنظم األغذية والزراعة المستدامة، حيث يكون ال مفر من فصل 
استهالك سكان الحضر عن مواقع اإلنتاج وما يرتبط بذلك من توليد للهدر.

تعد التكنولوجيا واالبتكار واالستثمار عناصر أساسية للعديد من التحوالت، وال سيما الزراعة التكنولوجيا واالبتكار واالستثمار
المستدامة، حيث يكون دعم المزارعين لالبتكار، على سبيل المثال، مفتاحا لجميع أبعاد االستدامة.

التعليم والوصول إلى المعرفة 
وتوليدها ومشاركتها

يتعين تعزيز التعليم والوصول إلى المعرفة وتوليدها وتقاسمها، بما في ذلك العلوم الرسمية 
والمعارف األصلية والتقليدية للمضي قدما بالتحوالت في العديد من المجاالت، بما في ذلك الزراعة 

المستدامة وإجراءات المناخ والمياه العذبة والصحة الواحدة الشاملة للتنوع البيولوجي.
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وسيكون عنرص رئييس آخر يف تطوير مسارات للحياة يف 
انسجام مع الطبيعة هو تطور النظم املالية واالقتصادية العاملية 
نحو اقتصاد مستدام عامليا، واالبتعاد عن املفهوم املحدود الحايل 

املتمثل يف النمو االقتصادي.3
ومن الصعب العثور عىل الحلول التي تتناول جميع القيم 
املتنوعة التي نربطها بالطبيعة، ولكن املكافآت املحتملة كبرية. 

ومع تقييم الدول للخيارات املتعلقة بكيفية التعايف من جائحة 
كوفيد-19، هناك فرصة فريدة لبدء التغيريات التحويلية الالزمة 
لتحقيق رؤية عام 2050 للحياة يف انسجام مع الطبيعة. وستضع 
مثل هذه اإلجراءات التنوع البيولوجي عىل مسار التعايف، وتحد 
من مخاطر الجوائح يف املستقبل، وتنتج منافع إضافية متعددة 

للناس.

الجدول 22-2- عوامل التأثير التي تؤدي إلى التغيير التحويلي وعالقتها بالتحوالت. تنطبق عوامل التأثير الخمسة للتغيير 
التحويلي على كل نقطة من نقاط التأثير الثماني المحددة في الجدول 22-1، وكلها ذات صلة بمعظم مجاالت التحول، إن لم 

يكن كلها.

العالقة بالتحوالتنقاط التأثير

تطوير الحوافز والقدرة الواسعة للمسؤولية 
البيئية والقضاء على الحوافز الضارة

عنصر ضروري في الجهود المبذولة إلصالح مصايد األسماك والزراعة وإدارة المياه ولضمان توفر 
الموارد لتحقيق االستعادة ودعم الحلول القائمة على الطبيعة إلجراءات المناخ المستدام.

إصالح عملية صنع القرار القطاعية 
والمجزأة لتعزيز التكامل عبر القطاعات 

والواليات القضائية

سمة مميزة لتحول الصحة الواحدة الشاملة للتنوع البيولوجي وضروري أيضا لتمكين التخطيط 
واإلدارة المتكاملين للمدن والبنية التحتية والمناظر الطبيعية والمناظر البحرية وموارد المياه.

اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية في 
المؤسسات التنظيمية واإلدارية والشركات 

لتجنب تدهور الطبيعة وتخفيفه وعالجه، 
ورصد نتائجها

هذه األمور أساسية لغرض تحول الصحة الواحدة، ولكنها ذات صلة أيضا بجميع مجاالت التحول 
األخرى، كجزء من األساس المنطقي إلجراءات الحفظ، وال سيما مع األخذ في االعتبار مخاطر 

االقتراب من العتبات أو النقاط الحرجة التي تؤدي إلى فقدان سريع للتنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية.

اإلدارة من أجل نظم اجتماعية وبيئية قادرة 
على الصمود في مواجهة عدم اليقين 

والتعقيد التخاذ قرارات قوية في مجموعة 
واسعة من السيناريوهات

هذه األمور ذات صلة خاصة باالستثمار في “البنية التحتية الخضراء” و”الحلول القائمة على 
الطبيعة”، كاستراتيجية للحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجية المتعددة وبناء القدرة على 

الصمود في النظم اإليكولوجية والمجتمعات.

تعزيز القوانين والسياسات البيئية 
وتنفيذها وسيادة القانون بشكل عام

هذه األمور مهمة في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير 
المنظم والتجارة غير المشروعة في األحياء البرية، وكذلك لضمان أن يمتثل تطوير البنية التحتية 

للتقييمات البيئية ونتائجها.
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الحواشي في نهاية التقرير

الجزء األول- التنوع البيولوجي من أجل التنمية 
المستدامة

تشمل أيضا االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ   1
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه )انظر الجزء الثاين، الهدف 8 من أهداف أييش(، واتفاقية 

ميناماتا بشأن الزئبق )انظر الجزء الثاين، الهدف 8 من أهداف أييش(، واالتفاقية الدولية لضبط 
وإدارة مياه صابورة السفن )انظر الجزء الثاين، الهدف 9 من أهداف أييش(.

 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2010( Global Biodiversity  2
Outlook 3. Montréal, 94 pages; available at https://www.cbd.int/gbo3/

Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/sp/  3
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2014( Global Biodiversity  4

Outlook 4. Montréal, 155 pages. Available at https://www.cbd.int/gbo4/
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://  5

sdgs.un.org/2030agenda
 Convention on Biological Diversity. )2015(. CBD/SBSTTA/19/INF/9. Links  6
 between the Aichi Biodiversity Targets and the 2030 Agenda for Sustainable

Development. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/
 sbstta-19-inf-09-en.pdf 

يقدم تحليال للروابط بني أهداف أييش للتنوع البيولوجي واألهداف ذات الصلة من خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030. وترسد هذه الوثيقة أيضا أهداف التنمية املستدامة املشتقة من أهداف 

 أييش للتنوع البيولوجي التي لديها موعد مستهدف يف عام 2020.
 Convention on Biological Diversity )2017( CBD/SBSTTA/21/2/Add.1.

Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.cbd.
 int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/sbstta-21-02-add1-en.pdf, 

يرسد الجدول 1 بعض الفجوات وأوجه عدم االتساق بني بعض العنارص يف األهداف يف إطار 
أهداف التنمية املستدامة وأهداف أييش للتنوع البيولوجي املصاحبة. فمثال، هناك إشارة محددة 
لدور املعارف التقليدية يف خطة عام 2030. وترسد هذه الوثيقة أيضا أهداف التنمية املستدامة 

املشتقة من أهداف أييش للتنوع البيولوجي التي لديها موعد مستهدف يف عام 2020.
 IPBES )2019(: Summary for policymakers of the global assessment report on  7
 biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S.
 Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A.

 Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S.
 M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff,
 S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I.
 J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas )eds.(. IPBES secretariat,

 .Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579 
ويقدم التقييم العاملي للمنرب IPBES يف فصله الثالث تقييام مفصال عن كيفية تأثري االتجاهات 

يف الطبيعة ومساهامتها للناس يف القدرة عىل تحقيق أهداف معينة من أهداف التنمية 
املستدامة. 

 IPBES )2016(. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy  8
 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination

 and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo )eds(.
 Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity

and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. https://ipbes.net/
assessment-reports/pollinators

لتسهيل القراءة، تم اختصار الصياغة يف هذا الشكل. ويرد النص الكامل للخطة االسرتاتيجية   9
للتنوع البيولوجي 2011-2020 يف https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 املقرر 

.2/10
 IPBES )2019(: Summary for policymakers of the global assessment report  10
on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-

 Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E.
 S. Brondízio E.S., et al )eds.(. IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.

 https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579. 
ويقدم التقييم العاملي للمنرب IPBES يف فصله الثالث تقييام مفصال عن كيفية تأثري االتجاهات 

يف الطبيعة ومساهامتها للناس يف القدرة عىل تحقيق أهداف معينة من أهداف التنمية 
املستدامة. 

 KC, S. and Lutz, W. )2017(. The human core of the shared socioeconomic  11
 pathways: Population scenarios by age, sex and level of education for

 all countries to 2100. Global Environmental Change 42, 181–192.

 https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.004; Vollset et al )2020( Fertility,
 mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories

 from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease
 Study, Lancet Published Online, July 14, 2020. https://doi.org/10.1016/

 S0140-6736)20(30677-2.
Based on Convention on Biological Diversity. )2015(. CBD/SBSTTA/19/  12

 INF/9. Links between the Aichi Biodiversity Targets and the 2030 Agenda for
Sustainable Development. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/

information/sbstta-19-inf-09-en.pdf.
 IPBES )2019(: Summary for policymakers of the global assessment report on  13
 biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S.
 Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A.

 Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S.
 M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff,
 S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I.
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ويقدم التقييم العاملي للمنرب SEBPI يف فصله الثالث تقييام مفصال عن كيفية تأثري االتجاهات 

يف الطبيعة ومساهامتها للناس يف القدرة عىل تحقيق أهداف معينة من أهداف التنمية 
املستدامة.

Based on Convention on Biological Diversity )2017(. CBD/SBSTTA/21/2/  14
Add.1. Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://
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pdf and Convention on Biological Diversity )2019(. CBD/SBSTTA/23/2/

Add.2. Informing the Scientific and Technical Evidence Base for the Post-
2020 Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/doc/c/a4f8/

c003/69b60e0a66feb68824cb0485/sbstta-23-02-add2-en.pdf مع االستعانة 
 from Science to ICSU, 2017. A Guide to SDG Interactions: بالتحليل املوجود يف
 Implementation [D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance, D. McCollum )eds(].
International Council for Science, Paris. https://council.science/wp-content/

 uploads/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf. See also Griggs et al )2016(
 Policy: Map the interactions between Sustainable Development Goals. Nature.

534, 320-321. https://doi.org/10.1038/534320a.
UNFCCC )2015(. Paris Agreement. https://unfccc.int/files/essential_  15

background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C.  16

 An IPCC Special Report

الجزء الثاني- التنوع البيولوجي في عام 2020
املوعد النهايئ للهدفني 16 و17 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي كان عام 2015.  1

/https://www.cbd.int/nbsap ميكن االطالع عىل جميع االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية   2
للتنوع البيولوجي عىل الرابط 

وإدخال أداة إبالغ إلكرتونية متكن من االستكشاف التفاعيل للتقارير املقدمة بهذه الطريقة، مبا   3
يف ذلك نظرة عامة للتقدم املحرز نحو األهداف الوطنية التي تتوافق مع األهداف العاملية، من 

خالل آلية غرفة تبادل املعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي.
 Convention on Biological Diversity )1992(. Convention on Biological Diversity.  4

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
 Bhatt, R., Gill, M. J., Hamilton, H., Han, X., Linden, H. M., & Young, B. E.  5

 )2020(. Uneven use of biodiversity indicators in 5th National Reports to the
 Convention on Biological Diversity. Environmental Conservation, 47)1(, 15–21.

 https://doi.org/10.1017/S0376892919000365; 
 Han, X., Gill, M. J., Hamilton, H., Vergara, S. G., & Young, B. E. )2020(.

 Progress on national biodiversity indicator reporting and prospects for filling
 indicator gaps in Southeast Asia. Environmental and Sustainability Indicators,

 5, 100017. https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100017; and Convention on
 Biological Diversity )2020(. CBD/SBSTTA/24/3/Add.1. Scientific and technical

 information to support the review of the proposed goals, and targets of the
 post-2020 global biodiversity framework.

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-09-en.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://doi.org/10.1017/S0376892919000365
https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100017
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باستثناء تغيريات طفيفة يف الصياغة لبعض عنارص الهدف من أجل تحسني القراءة واستخدام   6
األهداف الفرعية للهدف 20.

األمثلة الوطنية األكرث تحديدا ودراسات الحالة تم تكميلها يف بعض األحيان مبؤلفات أخرى عند   7
توافرها. ويالحظ ذلك يف املراجع. 

نظرا للمساحة املحدودة مل يتم رسد جميع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. وباإلضافة إىل   8
ذلك، تم إيجاز صياغة بعض أهداف التنمية املستدامة. ويرد تقييم إضايف وأكرث تفصيال للروابط 
بني أهداف أييش للتنوع البيولوجي وخطة التنمية املستدامة لعام 2030 واألهداف املرتبطة بها 

 يف وثائق
 Convention on Biological Diversity. )2015(. CBD/SBSTTA/19/INF/9. Links
 between the Aichi Biodiversity Targets and the 2030 Agenda for Sustainable

Development. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/
sbstta-19-inf-09-en.pdf, Convention on Biological Diversity )2017( CBD/

 SBSTTA/21/2/Add.1. Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable
Development. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/

sbstta-21-02-add1-en.pdf, Convention on Biological Diversity )2016(. CBD/
 COP/13/10/Add.1, Biodiversity and Sustainable Development: Technical

note. https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-10-
add1-en.pdf; Based on Convention on Biological Diversity )2017(. CBD/
 SBSTTA/21/2/Add.1. Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable

Development. https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/
sbstta-21-02-add1-en.pdf وConvention on Biological Diversity )2019(. CBD/

 SBSTTA/23/2/Add.2. Informing the Scientific and Technical Evidence Base for
the Post-2020 Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/doc/c/a4f8/

c003/69b60e0a66feb68824cb0485/sbstta-23-02-add2-en.pdf
 Forest Peoples Programme, Secretariat of the Convention on Biological  9
 Diversity, International Indigenous Forum on Biodiversity, Indigenous

 Women’s Biodiversity Network and Centres of Distinction on Indigenous and
 Local Knowledge )2020( Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions

 of indigenous peoples and local communities to the implementation of the
 Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures.
A complement to the fifth edition of Global Biodiversity Outlook. Moreton-in-

Marsh, England. https://localbiodiversityoutlooks.net/
انظر املقرر 2/10 الصادر عن االجتامع العارش ملؤمتر األطراف. الخطة االسرتاتيجية للتنوع   10

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 .2020-2011 البيولوجي
االجتامعات منذ عام 2010 ملؤمتر األطراف وللهيئة الفرعية للتنفيذ وسلفها الفريق العامل املعني   11

 باستعراض تنفيذ االتفاقية. ويرد املزيد من املعلومات يف الوثيقة
 Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/Add.2. Analysis
 of the contribution of targets established by parties and progress towards

the Aichi Biodiversity Targets. https://www.cbd.int/doc/c/f1e4/ab2c/
 ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf. 

 ويبني هذا التحليل عىل التحليالت السابقة الواردة يف 
Convention on Biological Diversity )2016(. UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/

 Rev.1. Updated analysis of the contribution of targets established by Parties
and progress towards the Aichi Biodiversity Targets. https://www.cbd.int/doc/

 meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-en.pdf; Convention on
 Biological Diversity )2018(. CBD/SBI/2/2/Add.2. Analysis of the contribution

 of targets established by Parties and progress towards the Aichi Biodiversity
Targets. https://www.cbd.int/doc/c/e24a/347c/a8b84521f326b90a198b1601/
sbi-02-02-add2-en.pdf; وConvention on Biological Diversity )2018( CBD/

 COP/14/5/Add.2. Analysis of the contribution of targets established by Parties
and progress towards the Aichi Biodiversity Targets. https://www.cbd.int/

 doc/c/7c28/274f/338c8e84ad6f03bf9636dcbf/cop-14-05-add2-en.pdf, 
التي أعدت عىل أساس املعلومات املقدمة من خالل التقارير الوطنية الخامسة.

هدف أيشي 1
يرجع مستوى الثقة املنخفض لتقييم إنجاز هذا الهدف إىل عدم تطابق املقاييس املتاحة لعنارص   1
هذا الهدف؛ والفجوات املكانية يف البيانات القامئة عىل الدراسات االستقصائية املتوافرة؛ والقيود 

عىل استخدام مقاييس قامئة عىل اإلنرتنت لقياس التوعية العامة و/أو االهتامم.
الربازيل، والصني، وكولومبيا، وإكوادور، وفرنسا، وأملانيا، والهند، واليابان، واملكسيك، وهولندا،   2

وبريو، وكوريا الجنوبية، وسويرسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية، 
والواليات املتحدة األمريكية، وفييت نام.

Union for Ethical BioTrade )2018(. UEBT Biodiversity Barometer 2018 - https://  3
static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62
 d26454d/1532091316690/UEBT+-+Baro+2018+Web.pdf and Union for Ethical

 BioTrade )2019(. UEBT Biodiversity Barometer 2019, Specifical Edition – Asia -
 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear  4

 Safety )BMU( and Federal Agency for Nature Conservation )BfN( )2019(,
Nature Awareness Study - https://www.bfn.de/en/activities/social-affairs/nature-

awareness.html.
 Cooper, M. W., Di Minin, E., Hausmann, A., Qin, S., Schwartz, A. J., &  5
 Correia, R. A. )2019(. Developing a global indicator for Aichi Target 1
 by merging online data sources to measure biodiversity awareness and

engagement. Biological Conservation, 230, 29–36. https://doi.org/10.1016/J.
BIOCON.2018.12.004 ; https://www.bipindicators.net/indicators/

global-biodiversity-engagement-indicator
 SINUS Institute )2019(: Societal biodiversity awareness in Brazil, China,  6

 Colombia, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Peru, South Africa, and Vietnam.
 Indicator calculation and socio-demographic characteristics. Report for WWF

 Germany. Heidelberg/Germany.-https://resources.connect2earth.org/. 
 ،)IKI( وأجريت الدراسة االستقصائية يف إطار مرشوع ممول من مبادرة املناخ الدولية 

باستخدام املنهجية التي أعدتها الوكالة االتحادية األملانية لحامية الطبيعة، )BfN(، من أجل 
https://www.( .2009 الدراسة االستقصائية للتوعية بالطبيعة التي تجرى كل سنتني منذ عام

bfn.de/en/activities/social-affairs/nature-awareness.html(. وتم تقييم املنهجية 
)https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4905-15.pdf( ويجري استعراضها 

 يف املؤلفات التالية بواسطة مجلس العلوم األملاين يف عام 2015:
 Trautwein, S., Lindenmeier, J., Schleer, C., Mues, A. W. )2019(. Sozial

 erwünschte Antworten bei Befragungen von Anspruchsgruppen
 durch öffentliche Organisationen: Eine Analyse der Effekte der

 öffentlichen Studienträgerschaft, des Befragungsmodus und der sozialen
 Erwünschtheitswahrnehmung. ZögU, 42 )1-2(, 100-12; Hoppe, A., Chokrai, P.
 and Fritsche, F. )2019(: Eine Reanalyse der Naturbewusstseinsstudien 2009 bis

 2015 mit Fokus auf dem Gesellschaftsindikator biologische Vielfalt und den
 Leititems zum Naturbewusstsein. BfN Skripten 510. Bonn. 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/ Dokumente/skripten/Skript510.pdf.
Belize’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  7

record/7E3D234F-E8AD-520C-C92B-490CE2806718
Ecuador’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  8

record/6120BF7A-BD24-5225-9DEF-4D4BE3AD3799
 Forest Peoples Programme, Secretariat of the Convention on Biological  9
 Diversity, International Indigenous Forum on Biodiversity, Indigenous

 Women’s Biodiversity Network and Centres of Distinction on Indigenous and
 Local Knowledge )2020( Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions

 of indigenous peoples and local communities to the implementation of the
 Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures.
A complement to the fifth edition of Global Biodiversity Outlook. Moreton-in-

Marsh, England. https://localbiodiversityoutlooks.net/

هدف أيشي 2
بالرغم من عدم وجود مؤرشات عاملية لهذا الهدف، تقدم املعلومات من شعبة اإلحصاءات   1

يف األمم املتحدة بشأن زيادة االستيعاب الوطني لنظام املحاسبة البيئية – االقتصادية، بجانب 
املعلومات من التقارير الوطنية السادسة املقدمة إىل اتفاقية التنوع البيولوجي، تقدم مستويا 

متوسطا من الثقة بأن الهدف 2 تم تحقيقه جزئيا.
 United Nations Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting  2

 )2018(. Global Assessment of Environmental-Economic Accounting and
Supporting Statistics 2017. https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/

documents/BG-Item3h-2017-Global-Assessment-of-Environmental-Economic-
Accounting-E.pdf

System Of Environmental Economic Accounting https://seea.un.org/content/  3
global-assessment-environmental-economic-accounting

 Hein, L., Bagstad, K. J., Obst, C., Edens, B., Schenau, S., Castillo, G., …  4
 Caparrós, A. )2020(. Progress in natural capital accounting for ecosystems.

Science, 367)6477(, 514 LP – 515. https://doi.org/10.1126/science.aaz8901

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/sbstta-21-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/sbstta-21-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-10-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-10-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/sbstta-21-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-21/official/sbstta-21-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a4f8/c003/69b60e0a66feb68824cb0485/sbstta-23-02-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a4f8/c003/69b60e0a66feb68824cb0485/sbstta-23-02-add2-en.pdf
https://localbiodiversityoutlooks.net/
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
https://www.cbd.int/doc/c/f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e24a/347c/a8b84521f326b90a198b1601/sbi-02-02-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e24a/347c/a8b84521f326b90a198b1601/sbi-02-02-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7c28/274f/338c8e84ad6f03bf9636dcbf/cop-14-05-add2-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7c28/274f/338c8e84ad6f03bf9636dcbf/cop-14-05-add2-en.pdf
https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62d26454d/1532091316690/UEBT+-+Baro+2018+Web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62d26454d/1532091316690/UEBT+-+Baro+2018+Web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62d26454d/1532091316690/UEBT+-+Baro+2018+Web.pdf
https://doi.org/10.1016/J.BIOCON.2018.12.004
https://doi.org/10.1016/J.BIOCON.2018.12.004
https://www.bipindicators.net/indicators/global-biodiversity-engagement-indicator
https://www.bipindicators.net/indicators/global-biodiversity-engagement-indicator
https://resources.connect2earth.org/
https://www.bfn.de/en/activities/social-affairs/nature-awareness.html
https://www.bfn.de/en/activities/social-affairs/nature-awareness.html
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wissenschaftsrat.de%2Fdownload%2Farchiv%2F4905-15.pdf&data=02%7C01%7Cguenter.mitlacher%40wwf.de%7Ca2f8d961d0054c3dda3308d7a64168ef%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637160673923099568&sdata=W0WtQ8EmT4WtolUwIcGrL912dU7ejfft6ypQAxizcX4%3D&reserved=0
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/ Dokumente/skripten/Skript510.pdf
https://chm.cbd.int/database/record/7E3D234F-E8AD-520C-C92B-490CE2806718
https://chm.cbd.int/database/record/7E3D234F-E8AD-520C-C92B-490CE2806718
https://chm.cbd.int/database/record/6120BF7A-BD24-5225-9DEF-4D4BE3AD3799
https://chm.cbd.int/database/record/6120BF7A-BD24-5225-9DEF-4D4BE3AD3799
https://localbiodiversityoutlooks.net/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3h-2017-Global-Assessment-of-Environmental-Economic-Accounting-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3h-2017-Global-Assessment-of-Environmental-Economic-Accounting-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3h-2017-Global-Assessment-of-Environmental-Economic-Accounting-E.pdf
https://seea.un.org/content/global-assessment-environmental-economic-accounting
https://seea.un.org/content/global-assessment-environmental-economic-accounting
https://doi.org/10.1126/science.aaz8901
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 Vardon, M., Burnett, P., & Dovers, S. )2016, April 1(. The accounting push and  5
the policy pull: Balancing

Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services -https://www.  6
 wavespartnership.org/en/partners

Colombia’s Sixth National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/co-nr-  7
06-es.pdf

Liberia’s Sixth National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/lr-nr-06-en.  8
 pdf; and Liberia - Mainstreaming the Value of Ecosystems and Biodiversity

into coastal and Marine Management Policies - http://www.teebweb.org/
areas-of-work/teeb-country-studies/liberia

Guinea’s Sixth National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gn-nr-06-fr.  9
pdf

Namibia’s Sixth National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/na-nr-  10
06-en.pdf

 Pesce et al. 2020. Integrating biodiversity into the Sustainable Development  11
 Agenda: An analysis of Voluntary National Reviews. UNEP-WCMC,

Cambridge, UK.
European Union’s Sixth National Report, - https://chm.cbd.int/database/  12

 record/1B95A397-C57E-CEFA-0847-142E52783E69; European Commision,
Natural Capital Accounting- http://ec.europa.eu/environment/nature/

 capital_accounting/index_en.htm; System of Environmental Economic
 Accounting-Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services

Project - https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Project
Guatemala’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  13

record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3
Uganda’s Sixth National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ug-nr-06-en.  14

pdf
 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’s Sixth National Report,  15

 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gb-nr-06-p1-en.pdf and UK natural capital
 accounts: 2019 Estimates of the financial and societal value of natural resources
to people in the UK. https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/

bulletins/uknaturalcapitalaccounts/2019
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  16

 Add.1 - Update on progress in revising/updating and implementing national
biodiversity strategies and action plans, including national targets - https://www.

cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.pdf
Whitehorn, P. R., Navarro, L. M., Schröter, M., Fernandez, M., Rotllan-  17

 Puig, X., & Marques, A. )2019(. Mainstreaming biodiversity: A
 review of national strategies. Biological Conservation, 235, 157–163.

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.016

هدف أيشي 3
يشري تقييم هذا الهدف إىل ثقة متوسطة نتيجة لعدم وجود تحليل مفصل حسب البلدان عن   1

اآلثار عىل التنوع البيولوجي من اإلعانات والحوافز القامئة. ومع ذلك، توحي األدلة املتوافرة بقوة 
أن اإلعانات الضارة ما زالت تفوق عىل نحو كبري الحوافز اإليجابية، وال يوجد أي إشارات توحي 

بالوفاء بأي عنرص من عنارص الهدف. وبالتايل، ميكن أن تكون الخالصة بأنه “محدد ولكنه غري 
مكتمل”.

 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  2
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-

 comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf and Dempsey, J.,
 Martin, T. G., & Sumaila, U. R. )2020(. Subsidizing extinction? Conservation

 Letters, 13)1(. https://doi.org/10.1111/conl.12705
 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  3

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf

 McFarland, W., Whitley, S., & Kissinger, K. )2015(. Subsidies  4
 to key commodities driving deforestation )Working paper for

the Overseas Development Institute(. https://www.odi.org/
 publications/9286-subsidies-key-commodities-driving-forest-loss

 OECD )2019(, ”Producer and Consumer Support Estimates“, OECD Agriculture  5
statistics )database(, http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-data-en ; https://www.

bipindicators.net/indicators/trends-in-potentially-environmentally-harmful-
elements-of-government-support-to-agriculture-producer-support-estimate

 Sumaila, U. R., Ebrahim, N., Schuhbauer, A., Skerritt, D., Li, Y., Kim, H. S.,  6
 Mallory, T. G., Lam, V. W. L., & Pauly, D. )2019(. Updated estimates and

analysis of global fisheries subsidies. Marine Policy, 109, 103695. https://doi.
 org/10.1016/j.marpol.2019.103695

 World Bank. 2017. The Sunken Billions Revisited: Progress and Challenges  7
 in Global Marine Fisheries. Washington, DC: World Bank. Environment and

 Sustainable Development series. doi:10.1596/978-1-4648-0919-4.
يعرض هذا الرقم دعم فجوة السعر لألسعار االستهالكية املنخفضة للطاقة وكذلك التحويالت   8

املبارشة من امليزانية ومرصوفات الرضائب التي تقدم منفعة أو تفضيل إلنتاج واستهالك الوقود 
 األحفوري؛

 ; OECD )2020(, ”OECD Inventory of Fossil-fuel support measures )database(“,
http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/

 Guerriero, C., Haines, A. & Pagano, M. )2020(. Health and sustainability in  9
post-pandemic economic policies. Nat Sustain. https://doi.org/10.1038/s41893-

 020-0563-0; Hepburn, C. O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, Dimitri Zenghelis,
 J. Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on
climate change?, Oxford Review of Economic Policy, , graa015, https://doi.

 org/10.1093/oxrep/graa015; Kuzemko, C. et al )2020(. Covid-19 and the politics
 of sustainable energy transitions, Energy Research & Social Science, 68,101685,

 https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101685.
 Coady et al )2019( ”Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update  10

 Based on Country-Level Estimates“ IMF Working Paper 19/89. International
Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/

Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-onCountry-
 Level-Estimates-46509

يتألف الدعم املقدم إىل املنتجني الزراعيني الذي يحتمل أن يكون أكرث رضرا للبيئة من دعم سعر   11
السوق؛ واملدفوعات عىل أساس إنتاج السلع، بدون فرض قيود بيئية عىل املامرسات الزراعية؛ 

واملدفوعات عىل أساس استخدام املدخالت املتغرية، بدون فرض قيود بيئية عىل املامرسات 
الزراعية. ويتألف الدعم الذي يحتمل أن يكون أقل رضرا )أو مفيدا( من املدفوعات عىل أساس 
املساحة/أعداد الحيوانات /العائدات/اإليرادات مع قيود بيئية، واملدفوعات عىل أساس استخدام 
املدخالت مع قيود بيئية، واملدفوعات عىل أساس معايري غري سلعية. ويشري “األخرى” إىل الدعم 

املتبقي الذي ال يدخل يف أي من هاتني الفئتني )أي املتنوعات(. لالطالع عىل رشح للمنهجية، 
 انظر الفصل 4 من:

 OECD )2013(, Policy Instruments to Support Green Growth in Agriculture,
OECD Green Growth Studies, OECD Publishing. http://dx.doi.

 org/10.1787/9789264203525-en. OECD Secretariat calculations based on OECD
 )2019[32]( ”Producer and Consumer Support Estimates“, OECD Agriculture

statistics )database(, http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-data-en.
 OECD )2020( Tracking Economic Instruments and Finance for Biodiversity  12

- 2020, available at https://www.oecd.org/environment/resources/tracking-
economic-instruments-and-finance-for-biodiversity-2020.pdf

Denmark’s Sixth National Report, - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/dk-nr-06-  13
p1-en.pdf

Guatemala’s Sixth National Report, - https://chm.cbd.int/database/  14
record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3

Italy’s Sixth National Report,, https://chm.cbd.int/database/record/2044473C-  15
CFF3-E26D-50A0-4555278A9AAB and 

 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_
sostenibile/catalogo_sussidi_ambientali.pdf

هدف أيشي 4
مستوى الثقة لهذا التقييم مرتفع نتيجة لعدد كبري من املؤرشات األولية )12( وعدم وجود أدلة   1

مخالفة توحي بأن الهدف قد ال ميكن الوفاء به.
 Global Footprint Network )2020(. Calculating Earth Overshoot Day 2020:  2

Estimates Point to August 22nd. - https://www.overshootday.org/content/
 uploads/2020/06/Earth-Overshoot-Day-2020-Calculation-Research-Report.pdf. 

وتم احتساب النتائج من عام 1961 إىل عام 2016 عىل أساس البيانات الفعلية. وبالنسبة للفرتة 
2017 إىل 2020، تم تقدير البصمة اإليكولوجية والقدرة البيولوجية عىل أساس بيانات فعلية و/

 أو غري مبارشة.
http://data.footprintnetwork.org/#/ ; 

 https://www.bipindicators.net/indicators/ecological-footprint
يتمثل تدبري آخر ألثر األنشطة البرشية عىل املوارد البيولوجية يف الكوكب يف نسبة النمو املحتمل   3

لجميع النباتات التي توجه نحو استخدامات من جانب الناس – املعروف باالستحواذ البرشي 

https://www.wavespartnership.org/en/partners
https://www.wavespartnership.org/en/partners
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/co-nr-06-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/co-nr-06-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/lr-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/lr-nr-06-en.pdf
http://www.teebweb.org/areas-of-work/teeb-country-studies/liberia
http://www.teebweb.org/areas-of-work/teeb-country-studies/liberia
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gn-nr-06-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gn-nr-06-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/na-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/na-nr-06-en.pdf
https://chm.cbd.int/database/record/1B95A397-C57E-CEFA-0847-142E52783E69
https://chm.cbd.int/database/record/1B95A397-C57E-CEFA-0847-142E52783E69
http://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm
https://seea.un.org/home/Natural-Capital-Accounting-Project
https://chm.cbd.int/database/record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3
https://chm.cbd.int/database/record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ug-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ug-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gb-nr-06-p1-en.pdf
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapitalaccounts/2019
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapitalaccounts/2019
https://www.cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.pdf
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.016
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
https://doi.org/10.1111/conl.12705
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
https://www.odi.org/publications/9286-subsidies-key-commodities-driving-forest-loss
https://www.odi.org/publications/9286-subsidies-key-commodities-driving-forest-loss
http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-data-en
https://www.bipindicators.net/indicators/trends-in-potentially-environmentally-harmful-elements-of-government-support-to-agriculture-producer-support-estimate
https://www.bipindicators.net/indicators/trends-in-potentially-environmentally-harmful-elements-of-government-support-to-agriculture-producer-support-estimate
https://www.bipindicators.net/indicators/trends-in-potentially-environmentally-harmful-elements-of-government-support-to-agriculture-producer-support-estimate
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103695
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103695
http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/
https://doi.org/10.1038/s41893-020-0563-0
https://doi.org/10.1038/s41893-020-0563-0
https://doi.org/10.1093/oxrep/graa015
https://doi.org/10.1093/oxrep/graa015
https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101685
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-onCountry-Level-Estimates-46509
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-onCountry-Level-Estimates-46509
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-onCountry-Level-Estimates-46509
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203525-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203525-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-data-en
https://www.oecd.org/environment/resources/tracking-economic-instruments-and-finance-for-biodiversity-2020.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/tracking-economic-instruments-and-finance-for-biodiversity-2020.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/dk-nr-06-p1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/dk-nr-06-p1-en.pdf
https://chm.cbd.int/database/record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3
https://chm.cbd.int/database/record/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3
https://chm.cbd.int/database/record/2044473C-CFF3-E26D-50A0-4555278A9AAB
https://chm.cbd.int/database/record/2044473C-CFF3-E26D-50A0-4555278A9AAB
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/catalogo_sussidi_ambientali.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/catalogo_sussidi_ambientali.pdf
https://www.overshootday.org/content/uploads/2020/06/Earth-Overshoot-Day-2020-Calculation-Research-Report.pdf
https://www.overshootday.org/content/uploads/2020/06/Earth-Overshoot-Day-2020-Calculation-Research-Report.pdf
http://data.footprintnetwork.org/#/
https://www.bipindicators.net/indicators/ecological-footprint
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عىل صايف اإلنتاج األويل )HANPP(. ويراعي ذلك أثر كل من تحويل األرايض عىل إجاميل الكتلة 
الحيوية املولدة من خالل التمثيل الضويئ، ونسبة النباتات املتبقية التي يحصدها الناس. وقد 

تضاعف هذا املؤرش يف القرن املايض ليصل إىل حوايل 25 يف املائة من جميع النباتات املحتملة – 
وهي زيادة أبطأ بكثري من الزيادة يف السكان ويف النمو االقتصادي، مام يشري إىل أننا نستخدم 

األرايض وموارد النباتات عىل نحو أكرث فعالية. ولكن املستويات املستقبلية الستحواذنا عىل ركيزة 
 جميع السالسل الغذائية ستعتمد عىل عوامل كثرية مبا فيها عدد البرش واستخدام الوقود الحيوي.

IPBES Global Assessment 3.2.1; https://www.bipindicators.net/indicators/
 human-appropriation-of-net-primary-production-hanpp; Krausmann, Fridolin
 et al. 2013. ”Global Human Appropriation of Net Primary Production Doubled

 in the 20th Century.“ Proceedings of the National Academy of Sciences
 110)25(: 10324 LP – 10329. http://www.pnas.org/content/110/25/10324.abstract;

 Haberl, Helmut, Karl-Heinz Erb, and Fridolin Krausmann. 2014. ”Human
 Appropriation of Net Primary Production: Patterns, Trends, and Planetary
 Boundaries.“ Annual Review of Environment and Resources 39)1(: 363–91.

 https://doi.org/10.1146/annurev-environ-121912-094620.
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna  4

and Flora – National Laws for Implementing the Convention - https://cites.
 org/legislation; Biodiversity Indicators Partnership Percentage of Parties
 with legislation in Category 1 under CITES National Legislation Project

)NLP( - https://www.bipindicators.net/indicators/percentage-of-parties-with-
legislation-in-category-1-under-cites-national-legislation-project-nlp

 UEBT Biodiversity Barometer 2019, Specifical Edition – Asia  5 
- https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5d0b61d53

df5950001ac0059/1561027031587/UEBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf
 Champions 12.3 )2020(. Major Food Retailers & Providers Join New ”10x20x30“  6

Food Loss and Waste Initiative - https://champions123.org/2019/09/23/
release-major-food-retailers-providers-join-new-10x20x30-food-loss-and-waste-

 initiative/
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. The Global  7
Partnership for Business and Biodiversity - https://www.cbd.int/business/

 gp.shtml.
Business for Nature - https://www.businessfornature.org/  8

 Biodiversity Indicators Partnership - Red List Index )internationally  9
traded species(-https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/

red-list-index-internationally-traded-species
 Biodiversity Indicators Partnership - Red List Index )impacts of  10

utilisation(- https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/
red-list-index-impacts-of-utilisation

يشمل رأس املال الطبيعي أمورا مثل الغابات، واألرايض الزراعية، واألنهار، واملحيطات، والغالف   11
الجوي والنظم اإليكولوجية عىل نحو أعم. ويشمل رأس املال اإلنتاجي أمورا مثل الطرق، واملباين، 

 واملعدات. ويشمل رأس املال البرشي املعارف والتعليم واملهارات.
 Managi, S., & Kumar, P. )2018(. Inclusive Wealth Report 2018. UN Environment
-https://www.unenvironment.org/resources/report/inclusive-wealth-report-2018

 Dasgupta, P )2020(, Independent Review of the Economics of Biodiversity,  12
Interim Report. HM Treasury - https://www.gov.uk/government/publications/

interim-report-the-dasgupta-review-independent-review-on-the-economics-of-
 biodiversity

Chile’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  13
record/4A9A4C60-25C6-7417-3646-96049CA6DC99

European Union’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  14
record/1B95A397-C57E-CEFA-0847-142E52783E69

France’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/record/  15
C838741D-098B-3BAC-AE88-3EDACDB092EA

Mexico’s Sixth National Report - https://chm.cbd.int/database/  16
record/7DFED332-8E25-6C00-8F1B-FD50DFBE5D54

Republic of Korea’s Sixth National Report, - https://chm.cbd.int/database/  17
record/37C38AFC-AF9F-168E-B555-2EBA21CF2DCD

 Danone )2020(. Danone’s water brands launch ‘WeActForWater’ to pioneer a  18
new way to do business. https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/

danone-com/medias/medias-en/2020/corporatepressreleases/danone-water-
brands-launch-we-act-for-water-03052020.pdf

Unilever )2020(. Climate and Nature - https://www.unilever.com/climate-and-  19
nature.html

هدف أيشي 5
يرجع مستوى الثقة املرتفع لتقييم إنجاز هذا الهدف إىل خطوط األدلة املتعددة التي تبني أن   1

فقدان املوائل مل يتم خفضه إىل النصف، عىل الرغم من غياب األدلة العاملية لكثري من أنواع 
املوائل، وأن التدهور والتفتت يستمران يف كونهام تهديدات رئيسية. وال توجد إشارات مناقضة 

توحي بالوفاء بأي مكون لهذا الهدف.
 FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome.  2

 https://doi.org/10.4060/ca9825en
 Global Forest Watch . https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global; رظنا  3

-https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/10 يف تاهاجتالا ةشقانم اضيأ
big-changes-for-forests-over-the-last-decade?utm_campaign=gfw&utm_

 source=emailblast&utm_medium=hyperlink&utm_term=decadereview_1_2020 
 وكذلك القضايا املنهجية املتعلقة باستخدام وتفسري البيانات

 https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/
download_v1.7.html

 Adapted from Figure 2 in Darrah et al. 2019. Natural regional wetland trends  4
 are reported from 1970 to 2015 except for Europe )1970–2013( due to data

 availability. A decrease in the index means that wetland extent has declined on
 average while a flat index represents no overall change in wetland extent )gains

and declines cancel each other out(.
 FAO and UNEP. 2020. The State of the World’s Forests 2020. Forests,  5

 biodiversity and people. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8642en
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  6

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.
 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment; Global

Forest Watch )2020(. https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global
لالطالع عىل مقارنة بني تقييم املوارد الحرجية يف العامل ومنهجيات الرصد العاملي للغابات، انظر  7 

 FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome.
 https://doi.org/10.4060/ca9825en; Harris et al )2016(. Global Forest Watch and

the Forest Resources Assessment, Explained in 5 Graphics. 
https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/global-forest-watch-and-

, the-forest-resources-assessment-explained-in-5-graphics-2 
 املذكورة يف

 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem
 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment
 Hamilton, S. E. and Casey, D. )2016(, Creation of a high spatio‐temporal  8

 resolution global database of continuous mangrove forest cover
 for the 21st century )CGMFC‐21(. Global Ecol. Biogeogr., 25:

 729-738. doi:10.1111/geb.12449; Biodiversity Indicators Partnership
 )2020(. CGMFC-21 - Continuous Global Mangrove Forest Cover

for the 21st Century. https://www.bipindicators.net/indicators/
cgmfc-21-continuous-global-mangrove-forest-cover-for-the-21st-century

يبني تحليل حديث باستخدام بيانات عالية الدقة من مقياس الطيف التصويري املتوسط التحليل   9
)MPDOS( أن مساحة الغابات والخسارة يف الغابات كالهام أعىل مام أبلغت عنها بيانات 

 .PRODESغري أن االتجاهات يف معدالت إزالة الغابات متشابهة.
  Qion et al. 2019. Improved estimates of forest cover and loss in the Brazilian

Amazon in 2000-2017. Nature Sustainability. 2. 764-772 https://doi.org/10.1038/
 s41893-019-0336-9

انظر التقرير الوطني السادس للربازيل، وتحديثه من البيانات من برنامج PRODES التابع   10
 للمعهد الربازييل لبحوث الفضاء

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/
increments

انظر التقرير الوطني السادس لغانا -  11 
 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gh-nr-06-en.pdf, Côte d’Ivoire’s Sixth

 National Report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ci-nr-06-fr.pdf and Global
Forest Watch )2020(. https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/

global-tree-cover-loss-data-2019
انظر التقرير الوطني السادس إلندونيسيا -   12 

https://chm.cbd.int/database/record/0AAD168B-B4AA-233F-90C6-
62C6BCE8B6DC; Global Forest Watch )2020(. https://blog.globalforestwatch.

 org/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019.

https://www.bipindicators.net/indicators/human-appropriation-of-net-primary-production-hanpp
https://www.bipindicators.net/indicators/human-appropriation-of-net-primary-production-hanpp
http://www.pnas.org/content/110/25/10324.abstract
https://doi.org/10.1146/annurev-environ-121912-094620
https://cites.org/legislation
https://cites.org/legislation
https://www.bipindicators.net/indicators/percentage-of-parties-with-legislation-in-category-1-under-cites-national-legislation-project-nlp
https://www.bipindicators.net/indicators/percentage-of-parties-with-legislation-in-category-1-under-cites-national-legislation-project-nlp
https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5d0b61d53df5950001ac0059/1561027031587/UEBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf
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هدف أيشي 7
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 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J.  2
 Bélanger & D. Pilling )eds.(. FAO Commission on Genetic Resources for Food



الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي188

and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp. )http://www.fao.org/3/CA3129EN/
 CA3129EN.pdf(

 J. Pretty et al., Global assessment of agricultural system redesign for sustainable  3
intensification. Nat. Sustain. 1,441–446 )2018(. https://doi.org/10.1038/s41893-

 018-0114-0; Pretty )2018( Intensification for redesigned and sustainable
agricultural systems, Science https://doi.org/10.1126/science.aav0294.

 HLPE )2019(. Agroecological and other innovative approaches for sustainable  4
 agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. A report

 by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the
Committee on World Food Security, Rome. http://www.fao.org/3/ca5602en/

 ca5602en.pdf
 International Partnership for the Satoyama Initiative )IPSI( )2020(. Satoyama  5

Initiative. https://satoyama-initiative.org/about/
 Reganold, J., Wachter, J. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature  6

Plants 2, 15221 )2016(. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221.
 Reganold, J., Wachter, J. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature  7

Plants 2, 15221 )2016(. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221.
 Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT.  8

Pesticides: http://www.fao.org/faostat/en/#data/EP/visualize; Fertilizers: http://
 www.fao.org/faostat/en/#data/EF/visualize [accessed 18 July 2020]

وتم احتساب نسبة التغري عىل أساس متوسط الفرتة 2011 - 2017 )أحدث البيانات املتوافرة( 
باملقارنة إىل متوسط الفرتة 2001 أو -2002 2010.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. وتم احتساب نسبة التغري يف قاعدة البيانات اإلحصائية   9
املوضوعية يف املنظمة عىل أساس املتوسط للفرتة 2011-2017 )أحدث البيانات املتوافرة( 

 باملقارنة إىل متوسط الفرتة .2010 – 2001 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL/visualize

Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. http://  10
 www.fao.org/faostat/en/#data/GT/visualize [accessed 18 July 2020]

وتم احتساب نسبة التغري عىل أساس متوسط الفرتة 2011 - 2017 )أحدث البيانات املتوافرة( 
باملقارنة إىل متوسط الفرتة 2001 - 2010. 

 European Bird Census Council/BirdLife International/RSPB/Czech Society  11
for Ornithology )2020(. European wild bird indicators, 2020 update. https://

 pecbms.info/european-wild-bird-indicators-2020-update/
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  12

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany
 European Environment Agency )2019( The European environment – state and  13

outlook 2020 https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
 European Court of Auditors )2020(. Biodiversity on Farmland: CAP  14

Contribution has not halted the decline. https://www.eca.europa.eu/en/
 Pages/DocItem.aspx?did=53892; European Union )2020( Evaluation of the
impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity: https://ec.europa.

eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/
ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en.pdf

 Pan European Common Bird Monitoring Scheme)2020(. https://pecbms.info;  15
 Gregory RD Skorpilova J Voříšek P & Butler S )2019( An analysis of trends,

 uncertainty and species selection shows contrasting trends of widespread forest
and farmland birds in Europe. Ecological Indicators 103, 676-687, http://doi.

 org/10.1016/j.ecolind.2019.04.064; Gregory RD van Strien AJ Vorisek P Gmelig
 Meyling AW Noble DG Foppen RPB & Gibbons DW )2005( Developing

indicators for European birds. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 360 269-288. https://
doi.org/10.1098/rstb.2004.1602

 European Union )2020( Farm to Fork Strategy for a fair, health and  16
environmentally-friendly food system, available from https://ec.europa.eu/food/

 farm2fork_en; European Union )2020( Biodiversity Strategy for 2030 and an
associated Action Plan, available from https://ec.europa.eu/environment/nature/

biodiversity/strategy/index_en.htm
 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J.  17

 Bélanger & D. Pilling )eds.(. FAO Commission on Genetic Resources for Food
and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp. http://www.fao.org/3/CA3129EN/

 CA3129EN.pdf
 IPBES )2016(. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy  18

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination
 and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo )eds(.

 Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. https://doi.org/10.5281/

 zenodo.3402856
 Snyder, William. )2019(. Give predators a complement: Conserving natural  19

enemy biodiversity to improve biocontrol. Biological Control. 135. 10.1016/j.
biocontrol.2019.04.017.

Forest Resources Assessment 2020: http://www.fao.org/forest-resources-  20
assessment/en/ Country reports can be accessed at: http://www.fao.org/

forest-resources-assessment/fra-2020/country-reports/en/
  FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome.  21

 https://doi.org/10.4060/ca9825en; FAO and UNEP. 2020. The State of the
 World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome. 

 https://doi.org/10.4060/ca8642en
 Taken from Figure 4.3 of FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for  22

 Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling )eds.(. FAO Commission on
Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp. 

 http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf.
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  23

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
 and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo

 )editors(. IPBES secretariat, Bonn, Germany; Biodiversity Indicators Partnership
 )2020(. Area of forest under sustainable management: total FSC and PEFC
forest management certification. https://www.bipindicators.net/indicators/

 area-of-forest-under-sustainable-management-certification.
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  24

 action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  25

action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  26

action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  27

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany; Ottinger, M., Clauss, K., & Kuenzer, C.
 2016. Aquaculture: Relevance, distribution, impacts and spatial assessments - A
review. Ocean and Coastal Management, 119, 244-66. https://doi.org/10.1016/j.

ocecoaman.2015.10.015
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  28

 action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  29

action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  30

action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in  31

action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
 Ministry of Ecology and Environment )2018(, China’s Sixth National Report  32

 to the CBD, printed edition, p23, Case Study 1.3 ‘Rice-Fish Coculture System’;
 Jian Xie, Liangliang Hu, Jianjun Tang, Xue Wu, Nana Li, Yongge Yuan, Haishui

 Yang, Jiaen Zhang, Shiming Luo, Xin Chen )2011(, Ecological mechanisms
 underlying the sustainability of the agricultural heritage rice–fish coculture

 system, Proceedings of the National Academy of Sciences 2011, 108 )50(
 E1381-E1387; https://doi.org/10.1073/pnas.1111043108

Cuba’s sixth national report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/cu-nr-06-p1-es.pdf  33
Gambia’s sixth national report - https://chm.cbd.int/database/  34

record/72F99C09-A17F-497F-7B00-EE38CDE69E5D
Guyana’s sixth national report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gy-nr-06-en.pdf  35

 Khadse A. and Rosset, P. )2019(: Zero Budget Natural Farming in India –  36
 from inception to institutionalization, Agroecology and Sustainable Food

 Systems https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1608349; Smith, J., Yeluripati,
 J., Smith, P. et al. Potential yield challenges to scale-up of zero budget

natural farming. Nat Sustain 3, 247–252 )2020(. https://doi.org/10.1038/
s41893-019-0469-x



189 الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي

هدف أيشي 8
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http://www.fao.org/ - أجل إنتاج الغذاء مع خفض اآلثار السلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان
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ويبني هذا املؤرش االتجاهات يف التغريات يف حالة خطر االنقراض لجميع الثدييات، والطيور 
والربمائيات يف أنحاء العامل التي يدفعها فحسب اآلثار السلبية للتلوث، أو اآلثار اإليجابية لتدابري 

مكافحة أو إدارة التلوث.
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التقرير الوطني السادس للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية -   27 
https://chm.cbd.int/database/record/A8D6330F-38E5-1E72-50A3-

406ABFBB9612; The Commonwealth Clean Ocean Alliance )2020(. 
 https://bluecharter.thecommonwealth.org/action-groups/

marine-plastic-pollution/

هدف أيشي 9
يُعزى مستوى الثقة املتوسط إىل االتفاق القوي بني األدلة عىل أنه كان هناك نجاح كبري يف إعطاء   1

األولوية لألنواع الغازية وكذلك برامج القضاء عليها يف الجزر، وأن التدابري مل تكن كافية ملنع 
اإلدخال والتوطن، ولكن كان التقدم يف تحديد أولويات املسارات أقل وضوحا من األدلة.

 Pagad, S., Genovesi, P., Carnevali, L., Schigel, D., & McGeoch, M. A.  2
 )2018(. Introducing the Global Register of Introduced and Invasive Species.

 Scientific Data, 5, 170202. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.202 ; see also
Global Invasive Species Database )GISD( http://issg.org/database/welcome/

 Howto.asp ; Threatened Island Biodiversity Database Partners )2020(
 http://tib.islandconservation.org/ ; CABI Invasive Species Compendium

https://www.cabi.org/ISC
 Booy, O., Mill, A. C., Roy, H. E., Hiley, A., Moore, N., Robertson, P., … Wyn,  3

 G. )2017(. Risk management to prioritise the eradication of new and emerging
invasive non-native species. Biological Invasions, 19)8(, 2401–2417. https://doi.

 org/10.1007/s10530-017-1451-z
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  4

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment citing:
 Dawson, J. et al. )2014(. Prioritising islands for the eradication of invasive

vertebrates in the UK overseas territories. Conserv. Biol 29: 143-153. https://
 doi.org/10.1111/cobi.12347; Spatz, D. et al. )2014( The biogeography of globally

 threatened seabirds and island conservation opportunities. Conserv. Biol.
 28: 1282–1290. https://doi.org/10.1111/cobi.12279; Spatz, D. R. et al. )2017(

 Globally threatened vertebrates on islands with invasive species. Sci Advances.
 https://doi.org/10.1111/conl.12 ; Helmstedt, K. J. et al. )2016(, Prioritizing

 eradication actions on islands: it’s not all or nothing. J Appl Ecol, 53: 733–741.
https://doi.org/10.1111/1365-2664.12599.

 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  5
 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany citing: Jones, H. P. et al. )2016( Invasive
 mammal eradication on islands results in substantial conservation gains. Proc.
Nat. Acad. Sci USA. 113: 4033–4038. https://doi.org/10.1073/pnas.1521179113

تقترص البيانات عىل أحداث الجزر بأكملها، حيث يتم تسجيل جودة البيانات عىل أنها جيدة أو   6
مرضية فقط، وتستبعد الحيوانات األليفة وأحداث إعادة الغزو. وتجدر مالحظة أن االنخفاض 

األخري يف معدل النمو قد يعكس تأخرا زمنيا يف توافر البيانات، فضال عن االنتقال من إنجاز 
القضاء عىل الثدييات الغازية من معظم الجزر الصغرية غري املأهولة حيث كان ذلك أسهل 

يف التنفيذ، إىل مرحلة تناول عمليات القضاء يف الجزر األكرث تعقيدا والتي تتطلب املزيد من 
 التخطيط واألدوات الجديدة. 

 Database of Island Invasive Species Eradications )DIISE( 
http://diise.islandconservation.org/ [accessed 24 July 2020]

 Holmes ND et al. )2019( Globally important islands where eradicating invasive  7
 mammals will benefit highly threatened vertebrates. PLoS ONE 14)3(: e0212128.

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212128
لالطالع عىل استعراض إلزالة 15 من الثدييات الغازية يف شامل أوروبا، انظر   8 

 Robertson, P. A., Adriaens, T., Lambin, X., Mill, A., Roy, S., Shuttleworth, C. M.,
 & Sutton-Croft, M. )2017(. The large-scale removal of mammalian invasive alien

species in Northern Europe. Pest Management Science, 73)2(, 273–279. https://
 doi.org/10.1002/ps.4224

 Robertson, P. A., Adriaens, T., Caizergues, A., Cranswick, P. A., Devos,  9
 K., Gutiérrez-Expósito, C., … Smith, G. C. )2015(. Towards the European

 eradication of the North American ruddy duck. Biological Invasions, 17)1(,
 9–12. https://doi.org/10.1007/s10530-014-0704-3

 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats  10
 )2020(, Expert meeting on the implementation of the Action Plan for the

 eradication of Ruddy Duck in Europe, hosted by UK Animal and Plant Health
 Agency )APHA( and Wildfowl and Wetlands Trust )WWT(, London, 25

February 2020
 International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast  11

Water and Sediments )BWM(. http://www.imo.org/en/About/Conventions/
ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-

Management-of-Ships’-Ballast-Water-and-Sediments-)BWM(.aspx
FAO )2020(. Adopted Standards )ISPMs(. https://www.ippc.int/en/  12

core-activities/standards-setting/ispms/
 Convention on Biological Diversity )2018(. CBD/COP/DEC/14/11.  13

 Supplementary voluntary guidance for avoiding unintentional introductions of
invasive alien species associated with trade in live organisms, , https://www.cbd.

 int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-11-en.pdf
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  14

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany; Seebens H et al. )2017(. No saturation in
 the accumulation of alien species worldwide. Nature Communications, 8, 14435.

 https://doi.org/10.1038/ncomms14435
World Integrated Trade Solution )WITS( )2020(. https://wits.worldbank.org/  15

 Default.aspx?lang=en
 Biodiversity Indicators Partnership )2020(. Red List Index )impacts of  16

invasive alien species( https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/
red-list-index-impacts-of-invasive-alien-species

Global Register of Introduced and Invasive Species )GRIIS(. http://www.griis.  17
 org/about.php; Pagad, S., P. Genovesi, L. Carnevali, D. Schigel, and M. A.

 McGeoch. 2018. Introducing the Global Register of Introduced and Invasive
 Species. Scientific Data 5:170202. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.202

https://chm.cbd.int/database/ -التقرير السنوي السادس ألنتيغوا وبربودا  18
record/2BFD56B7-58BC-A0A3-B073-6F9B87254E9A

https://chm.cbd.int/database/record/190C2BA4-- التقرير السنوي السادس لبلجيكا  19
 9F5C-AD89-32B5-778480AB2C5B; Vanderhoeven S, Adriaens T, Desmet P,
 Strubbe D, Backeljau T, Barbier Y, Brosens D, Cigar J, Coupremanne M, De

 Troch R, Eggermont H, Heughebaert A, Hostens K, Huybrechts P, Jacquemart
 A, Lens L, Monty A, Paquet J, Prévot C, Robertson T, Termonia P, Van De

 Kerchove R, Van Hoey G, Van Schaeybroeck B, Vercayie D, Verleye T, Welby
S, Groom Q )2017( Tracking Invasive Alien Species )TrIAS(: Building a data-
 driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414.

 https://doi.org/10.3897/rio.3.e13414
التقرير السنوي السادس لجمهورية الكونغو -   20 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/cg-nr-06-fr.pdf
التقرير السنوي السادس لنيوزيلندا -   21 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/nz-nr-06-en.pdf
 Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme )2016( Battling  22

 Invasive Species in the Pacific: Outcomes of the Regional GEF-PAS IAS Project
 Prevention, control and management of invasive species in the Pacific islands.

Apia: Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme. https://www.
sprep.org/attachments/Publications/BEM/battling-invasive-species-pacific.pdf

هدف أيشي 10
يُعزى مستوى الثقة العايل إىل خطوط األدلة املتعددة التي تشري إىل عدم تحقيق جميع مكونات   1
الهدف بحلول عام 2015 وأن الضغوط التي تؤثر عىل النظم اإليكولوجية الضعيفة أمام املناخ مل 

تُخفض بحلول عام 2020.
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  2

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment; Hughes,
 T.P., Barnes, M.L., Bellwood, D.R., Cinner, J.E., Cumming, G.S., Jackson, J.B.C.

et al. )2017(. Coral reefs in the Anthropocene. Nature, 546, 82-90
 Sully, S., Burkepile, D.E., Donovan, M.K. et al. A global analysis of coral  3

bleaching over the past two decades. Nat Commun 10, 1264 )2019(. https://doi.
 org/10.1038/s41467-019-09238-2
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التقرير السنوي السادس لكمبوديا -   4 
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/kh-nr-06-en.pdf

التقرير السنوي السادس لجيبويت -   5 
 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/dj-nr-06-fr.pdf; IFAD )2017(. The Marine
 Advantage. Empowering coastal communities, safeguarding marine. Rome.

https://www.ifad.org/documents/38714170/40321094/marine_advantage.
pdf/09d7a693-c458-4967-a953-c02e7f573454

التقرير السنوي السادس لغابون -   6 
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ga-nr-06-fr.pdf

التقرير السنوي السادس لغانا -   7 
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gh-nr-06-en.pdf

https://chm.cbd.int/database/ - التقرير السنوي السادس مللديف  8
record/2B4E126F-519C-BE1A-E19F-A09E75F61FE4

 2020 GCRMN Status of Coral Reefs of the World Report,  9
Global Coral Reef Monitoring Network. https://gcrmn.net/

 about-gcrmn/2020-global-report-status-coral-reefs/
 Jackson, J. B. C., et al. )2014(. Status and Trends of Caribbean Coral Reefs:  10

 1970-2012. GCRMN/ICRI/UNEP/IUCN, 245; Moritz, C., et al. )eds.(. )2018(.
 Status and Trends of Coral Reefs of the Pacific. GCRMN, 220; Obura, D. O., et

al. )2017(. Coral Reef Status Report for the Western Indian Ocean. GCRMN/
ICRI, 144 

 www.gcrmn.net:جميعها متاحة عىل اإلنرتنت يف .
 IUCN Red List of Ecosystems )2020(. https://iucnrle.org/ ; Keith DA, Rodríguez  11

 JP, Rodríguez-Clark KM, Nicholson E, Aapala K, Alonso A, et al. )2013(
 Scientific Foundations for an IUCN Red List of Ecosystems. PLoS ONE 8)5(:

 e62111. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062111
 Sully, S., Burkepile, D.E., Donovan, M.K. et al. A global analysis of coral  12

 bleaching over the past two decades. Nat Commun 10, 1264 )2019(. 
 https://doi.org/10.1038/s41467-019-09238-2

 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the  13
 Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V.

 Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A.
 Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer )eds.(]. In press.

https://www.ipcc.ch/srocc/

هدف أيشي 11
يسمح العدد الكبري من املؤرشات العاملية املتاحة للهدف 11 مبستوى عاٍل من الثقة يف تقييم   1
تحقيق الهدف. وهناك وفرة من البيانات التي تشري إىل أن املكونات القامئة عىل املناطق من 

الهدف ستتحقق بحلول عام 2020، ولكن أيضا أن املكونات املتبقية مل تحرز تقدما كافيا لتمكني 
تحقيق الهدف ككل.

 UNEP-WCMC, IUCN and NGS )2019(. Protected Planet Live Report 2019.  2
 UNEP-WCMC, IUCN and NGS: Cambridge UK; Gland, Switzerland; and

 Washington, D.C., USA. - https://livereport.protectedplanet.net/
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2018( CBD/SBSTTA/22/  3

INF/30 -Updated status of Aichi Biodiversity target 11 - https://www.cbd.int/
 doc/c/5a93/21ba/d085c6e64dcb8a505f6d49af/sbstta-22-inf-30-en.pdf

 Gannon P., Seyoum‐Edjigu, E., Cooper, D., Sandwith, T., Ferreira de Souza, B.,  4
 Dias, C., Palmer, P., Lang, B., Ervin, J., Gidda, S. 2017. Status and Prospects for
 achieving Aichi Biodiversity Target 11: Implications of national commitments

and priority actions. Parks, 23.2: 9-22. 
 https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2017/11/PARKS-23.2-high-res-

10.2305IUCN.CH_.2017.PARKS-23-2.en_.pdf#page=13
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  5

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
 and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo

)editors(. IPBES secretariat, Bonn, Germany - https://ipbes.net/global-
 assessment; Convention on Biological Diversity )2018( Recommendation

 adopted by the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
 Advice: 22/5 Protected Areas and Other Effective Area-based Conservation

Measures. Document CBD/SBSTTA/REC/22/5 https://www.cbd.int/doc/
 recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-05-en.pdf

نظرا ألنه مل يتم تعريف تدابري الحفظ القامئة عىل املناطق إال يف عام 2018، ال تتوافر إال   6
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هدف أيشي 12
يدعم العدد الكبري من املؤرشات العاملية التقييم الذي يفيد بأن الهدف 12 مل يتحقق، وال توجد   1

مؤرشات تشري إىل عكس ذلك.
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التقرير السنوي السادس لباكستان -   16 
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record/4406F62E-6E7A-1826-E2B9-082208FCC685

هدف أيشي 13
يُعزى مستوى الثقة املتوسط إىل توافر املؤرشات العاملية لبعض ولكن ليس لكل املكونات   1

املستهدفة، وال توجد مؤرشات معاكسة تشري إىل الحفاظ عىل التنوع الجيني.
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domesticated animals( https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/
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 Andreia Miraldo, Sen Li, Michael K. Borregaard, Alexander Flórez-Rodríguez,  7
 Shyam Gopalakrishnan, Mirnesa Rizvanovic, Zhiheng Wang, Carsten Rahbek
 Katharine A. Marske, David Nogués-Bravo, )2016( An Anthropocene map of

genetic diversity. Science, 353, 1532-1535, DOI: 10.1126/science.aaf4381.
 Katie L. Millette , Vincent Fugère Chloé Debyser Ariel Greiner Frédéric J. J.  8
 Chain Andrew Gonzalez )2019( No consistent effects of humans on animal
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هدف أيشي 14
يُعزى مستوى الثقة املتوسط إىل نقص املؤرشات العاملية املنسقة جيدا لهذا الهدف، ولكن   1

ال توجد مؤرشات معاكسة تشري إىل أنه متت استعادة وحامية النظم اإليكولوجية التي توفر 
الخدمات األساسية.

 IPBES )2019(: Summary for policymakers of the global assessment report on  2
 biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S.
 Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A.

 Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S.
 M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff,
 S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I.
 J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas )eds.(. IPBES secretariat,

 Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579
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 Harrison I. J., Pamela A. Green, Tracy A. Farrell, Diego Juffe-Bignoli, Leonardo  5

 Sáenz, Charles J. Vörösmarty. 2016. Protected areas and freshwater provisioning:
 a global assessment of freshwater provision, threats and management strategies

 to support human water security. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 26
)Suppl. 1(: 103–120.

 Oldekop, J. A., G. Holmes, W. E. Harris, and K. L. Evans. 2016. A global  6
 assessment of the social and conservation outcomes of protected areas.

Conservation Biology 30:133-141.
 IPBES )2016(. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy  7

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination
 and food production. S.G. Potts, V.L. Imperatriz-Fonseca, and H.T. Ngo )eds(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. 552 pages.
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species(. https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/
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 IPBES )2016(. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy  9
 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination

 and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo )eds(.
 Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. https://doi.org/10.5281/

 zenodo.3402856
 Redrawn from figure SPM 1 in IPBES )2019(: Summary for policymakers of  10

 the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the
 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem

 Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard,
 A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L.
 A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich,

 Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers,
 R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C.

N. Zayas )eds.(. IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.
 org/10.5281/zenodo.3553579.

 Chaplin-Kramer R, et al. 2019. Global modelling of nature’s استنادا إىل  11
 contributions to people. Science 10.112 /science.aaw3372. Updated and

enhanced using 2015 ESA data,
 Biodiversity Indicators Partnership )2020(. Red List Index )species used for  12
food and medicine(. https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/

red-list-index-species-used-for-food-and-medicine
 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J.  13

 Bélanger & D. Pilling )eds.(. FAO Commission on Genetic Resources for Food
 and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp. 

 http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2019(. Addressing  14

Gender Issues and Actions in Biodiversity Objectives. https://www.cbd.int/
gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf

 OECD )2019(, SIGI 2019 Global Report: Transforming Challenges into  15
 Opportunities, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en.
https://chm.cbd.int/database/ - التقرير السنوي السادس لكوستاريكا  16
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التقرير السنوي السادس لباكستان -   17 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/pk-nr-06-en.pdf
التقرير السنوي السادس لساموا -   18 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ws-nr-06-en.pdf
 Agarwal, B. 2015. The power of numbers in gender dynamics: illustrations from  19

community forestry groups. The Journal of Peasant Studies, 42)1(, 1-20.

 Leisher et al. 2016. Does the gender composition of forest and fishery  20
 management groups affect resource governance and conservation outcomes? A

systematic map. Environmental Evidence, 5, 6-16.
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هدف أيشي 15
مستوى الثقة املتوسطة لتقييم هذا الهدف يعكس نقص يف املؤرشات العاملية التي تغطي   1

فرتة الخطة االسرتاتيجية، ولكن هناك اتفاق قوي عىل أن هدف استعادة النظم اإليكولوجية 
املتدهورة بنسبة 15 يف املائة مل يتم تحقيقه.

 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an  2
 IPCC special report on climate change, desertification, land degradation,

 sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in
terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-

 Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R.
 van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J.

 Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, )eds.(].
In press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-

Jan20.pdf
 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an  3

 IPCC special report on climate change, desertification, land degradation,
 sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in

terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-
 Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R.

 van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J.
 Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, )eds.(].
In press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-

Jan20.pdf
 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the  4

 Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V.
 Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A.

 Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer )eds.(]. In press.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_

FINAL.pdf
Lü, R. Y. et al )2017( Biodiversity and Ecosystem Functional الثم رظنا   5
 Enhancement by Forest Restoration: A Meta-analysis in China. Land

 Degradation and Development., 28: 2062–2073. doi: 10.1002/ldr.2728; Kimiti,
 D. W et al )2017(, Low-cost grass restoration using erosion barriers in a

degraded African rangeland. Restoration Ecology, 25: 376–384. doi:10.1111/
 rec.12426; YirdawE., et al )2017(. Rehabilitation of degraded dryland ecosystems

– review. Silva Fennica vol. 51 no. 1B article id 1673. 32 p. https://doi.
 org/10.14214/sf.1673; Durka, W., et al )2017(, Genetic differentiation within

 multiple common grassland plants supports seed transfer zones for ecological
 restoration. J Appl Ecol, 54: 116–126. doi:10.1111/1365-2664.12636; Yirdaw, E.et
 al )2017(. Rehabilitation of degraded dryland ecosystems – review. Silva Fennica
 vol. 51 no. 1B article id 1673. 32 p. https://doi.org/10.14214/sf.1673; Himner, R.
 A., et al )2017(, An overview of peatland restoration in North America: where

 are we after 25 years?. Restoration Ecology, 25: 283–292. doi:10.1111/rec.12434;
 Crouzeilles, R et al )2016(. A global meta-analysis on the ecological drivers of

forest restoration success. Nature Communications 7. http://dx.doi.org/10.1038/
 ncomms11666; Meli P, et al. )2017( A global review of past land use, climate,
 and active vs. passive restoration effects on forest recovery. PLoS ONE 12)2(:

 e0171368. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171368; Jones, H. P. et al
 )2018(. Restoration and repair of Earth’s damaged ecosystems. Proceedings of

 the Royal Society B. 285 )1873(. DOI: 10.1098/rspb.2017.2577; Griscom, B. W.
 et al )2017(. Natural climate solutions. Proceedings of the National Academy
 of Sciences. 114 )44( 11645-11650; Bayraktarov, E., et al )2016(. The cost and

feasibility of marine coastal restoration. Ecological Applications, 26: 1055–1074
 Jones, Holly & Jones, Peter & Barbier, Edward & Blackburn, Ryan & Benayas,  6
 José & Holl, Karen & McCrackin, Michelle & Meli, Paula & Montoya, Daniel
 & Moreno Mateos, David. )2018(. Restoration and repair of Earth’s damaged

 ecosystems. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 285.
10.1098/rspb.2017.2577.
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 Seddon, N., Sengupta, S., García-Espinosa, M., Hauler, I., Herr, D. & Rizvi, A.R.  8
 2019. Nature-based solutions in nationally determined contributions – Synthesis

 and recommendations for enhancing climate ambition and action by 2020.
 Gland, Switzerland and Oxford, UK, International Union for Conservation of
Nature )IUCN( and University of Oxford. https://portals.iucn.org/library/sites/

 library/files/documents/2019-030-En.pdf
 Global Mechanism of the UNCCD )2019(. Land Degradation Neutrality Target  9

 Setting: Initial findings and lessons learned. Bonn,Germany; 
http://catalogue.unccd.int/1217_UNCCD_GM__Report_18_V2_2019.pdf 

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme.
وأبلغ عن التقدم يف 20 يونيه/حزيران 2020 

 Lewis, S. L., Wheeler, C., Mitchard, E. T. A., & Koch, A. )2019(. Regenerate  10
natural forests to store carbon. Nature, 568. https://www.nature.com/articles/

 d41586-019-01026-8
http:// وأبلغ لويس وآخرون عن رقم إجاميل قدره 292 مليون هكتار استنادا إىل بيانات من 
/www.bonnchallenge.org ومن جرد تتبع استعادة املناظر الطبيعية للغابات عىل املوقع: 

,/https://infoflr.org . وتم تقييمه يف أكتوبر/ترشين األول 2017.
انظر التقرير الوطني السادس للربازيل -   11 

 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/br-nr-06-en.pdf; Crouzeilles, R., Santiami,
 E., Rosa, M., Pugliese, L., Brancalion, P. H. S., Rodrigues, R. R., … Pinto,

 S. )2019(. There is hope for achieving ambitious Atlantic Forest restoration
commitments. Perspectives in Ecology and Conservation, 17)2(, 80–83. https://

doi.org/10.1016/J.PECON.2019.04.003
https://chm.cbd.int/database/ - انظر التقرير الوطني السادس لنيجرييا  12

 record/33266224-118A-604C-2D7B-4758C453214A;
The Great Green Wall )2020(. https://www.greatgreenwall.org/  13

انظر التقرير الوطني السادس لتشاد -   14 
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/td-nr-06-fr.pdf

انظر التقرير الوطني السادس ملوريتانيا -   15 
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mr-nr-06-fr.pdf

https://chm.cbd.int/database/ - انظر التقرير الوطني السادس للسنغال  16
record/58DAD993-C79B-6275-8330-99B6F44BA483

https://chm.cbd.int/database/record/ - انظر التقرير الوطني السادس إلستونيا  17
 E23CB1F7-405F-D3C8-C1A5-8D2912E49CCE; European Commission

)2018(. Socio-economic benefits award. https://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/awards/application-2018/winners/socio-economic-benefit/

index_en.htm
https://chm.cbd.int/database/ - انظر التقرير الوطني السادس لبولندا  18

record/4ACD5165-ABFA-57D0-CAB0-4FC82FB386DD
 NYDF Assessment Partners. )2019(. Protecting and Restoring Forests: A  19

 Story of Large Commitments yet Limited Progress. New York Declaration on
 Forests Five-Year Assessment Report. Climate Focus )coordinator and editor(.

 https://forestdeclaration.org/;
وهذا الرقم مبلغ عنه بالعالقة إىل االلتزامات مبوجب تحدي بون/إعالن نيويورك بشأن الغابات 
التي تتألف من 60 يف املائة من االلتزامات تقريبا. وقد يكون هناك تنفيذ إضايف مل يتم اإلبالغ 

عنه من خالل هذه القنوات.
UNCCD )2020(. The LDN Target Setting Programme. https://www.unccd.int/  20

actions/ldn-target-setting-programme
 NYDF Assessment Partners. )2019(. Protecting and Restoring Forests: A Story  21

 of Large Commitments yet Limited Progress. New York Declaration on Forests
Five-Year Assessment Report. Climate Focus )coordinator and editor(. https://
 forestdeclaration.org/; FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020:

 Main report. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9825en
 Perino, A., Pereira, H. M., Navarro, L. M., Fernández, N., Bullock, J. M.,  22

 Ceaușu, S., Cortés-Avizanda, A., van Klink, R., Kuemmerle, T., Lomba, A., Pe’er,
 G., Plieninger, T., Rey Benayas, J. M., Sandom, C. J., Svenning, J.-C., & Wheeler,

 H. C. )2019(. Rewilding complex ecosystems. Science, 364)6438(, eaav5570.
 https://doi.org/10.1126/science.aav5570

 Ding, Liuyong & Liqiang, Chen & Ding, Chengzhi & Tao, Juan. )2018(. Global  23
 Trends in Dam Removal and Related Research: A Systematic Review Based on
 Associated Datasets and Bibliometric Analysis. Chinese Geographical Science.

 https://doi.org/10.1007/s11769-018-1009-8.

 Grill,G. et al )2015( An index-based framework for assessing patterns and  24
 trends in river fragmentation and flow regulation by global dams at multiple

scales, Environmental. Research. Letters. 
  https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/1/015001

 Duarte, C.M., Agusti, S., Barbier, E. et al. Rebuilding marine life. Nature 580,  25
 39–51 )2020(. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2146-7

 Taillardat, Pierre & Friess, Daniel & Lupascu, Massimo. )2018(. Mangrove blue  26
 carbon strategies for climate change mitigation are most effective at the national

 scale. Biology Letters. 14. 20180251. https://doi.org/10.1098/rsbl.2018.0251.
 Friess, Daniel & Yando, Erik & Moraes de Oliveira Abuchahla, Guilherme  27

 & Adams, Janine & Cannicci, Stefano & Canty, Steven & Cavanaugh, Kyle &
 Connolly, Rod & Cormier, Nicole & Dahdouh-Guebas, Farid & Diele, Karen &

 Feller, Ilka & Fratini, Sara & Jennerjahn, Tim & Lee, Shing & Ogurcak, Danielle
 & Ouyang, Xiaoguang & Rogers, Kerrylee & Rowntree, Jennifer & Wee, Alison.

 )2020(. Mangroves give cause for conservation optimism, for now. Current
Biology. 30. R153-R154. 10.1016/j.cub.2019.12.054.

 Duarte, C.M., Agusti, S., Barbier, E. et al. Rebuilding marine life. Nature 580,  28
39–51 )2020(. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2146-7

هدف أيشي 16
يستند تقييم اإلنجاز الجزيئ إىل أن بروتوكول ناغويا كان ساري املفعول بحلول التاريخ املستهدف   1

لعام 2015، ولكن يزال هناك عمال مطلوبا لتفعيله بشكل كامل عىل املستوى العاملي. وميكن 
ذكر هذين االستنتاجني بدرجة عالية من الثقة.

نرش 57 طرفا و7 من غري األطراف تدابري الحصول وتقاسم املنافع يف غرفة تبادل معلومات   2
الحصول وتقاسم املنافع.

نرش 64 طرفا و5 من غري األطراف السلطات الوطنية املختصة يف غرفة تبادل معلومات الحصول   3
وتقاسم املنافع.

نرش 29 طرفا و3 من غري األطراف نقاط التفتيش يف غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم   4
املنافع.

وفقا للمعلومات التي قدمتها األطراف من خالل التقرير الوطني املؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول   5
.)https://absch.cbd.int/reports( ناغويا

 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture -  6
http://www.fao.org/plant-treaty/en/

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Commission on  7
 Genetic Resources for Food and Agriculture )2016(. ABS Elements - Elements

 to Facilitate Domestic Implementation of Access and Benefit-Sharing for
 Different Subsectors of Genetic Resources for Food and Agriculture. SBN

978-92-5-108911-8- http://www.fao.org/3/a-i5033e.pdf.
تم استكامل عنارص الحصول وتقاسم املنافع يف عام 2019، باملالحظات التوضيحية التي تصف 

السامت املميزة واملامرسات املحددة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة املتاحة يف تقرير الدورة العادية السابعة عرشة اللجنة املعنية باملوارد الجينية النباتية 

 والتي ميكن الوصول إليها:
.http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf

 Revised draft text of an agreement under the United Nations Convention on  8
 the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological

 diversity of areas beyond national jurisdiction - Advanced unedited version
available from https://www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/revised_

draft_text_a.conf_.232.2020.11_advance_unedited_version.pdf
 Global Initiative on Sharing All Influenza Data )GISAID(  9

https://www.gisaid.org/
 Union for Ethical BioTrade )2019(. UEBT Biodiversity Barometer  10

2019, Special Edition – Asia - https://static1.squarespace.
com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5d0b61d53df595000

1ac0059/1561027031587/UEBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf
 NP-3/1.املقرر  11

 Access and Benefit Sharing Clearing House Mechanism,  12 
https://absch.cbd.int/countries/IN

 Bhutan’s Interim National Reports on the Implementation of the Nagoya  13
Protocol- https://absch.cbd.int/pdf/documents/absNationalReport/

ABSCH-NR-BT-238700/1
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 Ethiopia’s Interim National Report on the Implementation of the Nagoya  14
Protocol https://absch.cbd.int/pdf/documents/absNationalReport/

ABSCH-NR-ET-238743/1
 Finland’s Interim National Reports on the Implementation of the Nagoya  15

Protocol- https://absch.cbd.int/pdf/documents/absNationalReport/
ABSCH-NR-FI-238837/4

 Madagascar’s Interim National Report on the Implementation of the  16
Nagoya Protocol https://absch.cbd.int/pdf/documents/absNationalReport/

ABSCH-NR-MG-238714/1
 South Africa’s Interim National Reports on the Implementation of the  17

Nagoya Protocol- https://absch.cbd.int/pdf/documents/absNationalReport/
ABSCH-NR-ZA-238752/2

هدف أيشي 17
يستند تقييم اإلنجاز الجزيئ إىل أنه يف حني أن األغلبية العظمى من األطراف قدمت اسرتاتيجيات   1

وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي حتى اآلن، فإن التقديم ليس شامال والتنفيذ متباين. 
واألدلة املتعلقة بكل من هذين االستنتاجني قوية للغاية، وبالتايل فإن الثقة يف التقييم عالية.

Convention on Biological Diversity )2020(. Latest NBSAPs - https://www.cbd.  2
 int/nbsap/about/latest/

Convention on Biological Diversity )2020(. Latest NBSAPs - https://www.cbd.  3
 int/nbsap/about/latest/

أنشأت رئاسة االجتامع العارش ملؤمتر األطراف صندوق اليابان للتنوع البيولوجي لدعم تنفيذ   4
نتائج مؤمتر األطراف العارش يف ناغويا. وتدير أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

https://www.cbd.int/jbf/.
 Convention on Biological Diversity )2020(. Subnational and Local Biodiversity  5

 Strategies and Action Plans https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  6

 Add.1 - Update on progress in revising/updating and implementing national
biodiversity strategies and action plans, including national targets. https://www.

cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.pdf
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  7

 Add.1 - Update on progress in revising/updating and implementing national
biodiversity strategies and action plans, including national targets https://

www.cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.
pdf and Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/

 SBI/3/2/Add.2 - Analysis of the contribution of targets established by Parties
and progress towards the Aichi Biodiversity Targets - https://www.cbd.int/doc/c/

 f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  8

 Add.2 - Analysis of the contribution of targets established by Parties and
progress towards the Aichi Biodiversity Targets - https://www.cbd.int/doc/c/

f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf
 Clabots. B. and M. Gilligan )2017(. Gender and biodiversity: analysis of  9

 women and gender equality considerations in National Biodiversity Strategies
 and Actions Plans )NBSAPs(. IUCN Global Gender Office, Washington D.C.,

49 pages.
 IUCN )2016( Inclusion and characterization of women and gender equality  10

 considerations in National Biodiversity Strategies and Action Plans )NBSAPs(
 - https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/egi-fs-nbsaps-web.pdf and

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/2/2/
 Add.3 - Review of implementation of the 2015-2020 Gender Plan of Action
)https://www.cbd.int/doc/c/fcc3/ac3d/eba5d8364fbe8d5950fef9bf/sbi-02-02-

add3-en.pdf(

هدف أيشي 18
يرجع مستوى الثقة املنخفض املمنوح لتقييم هذا الهدف إىل عدم وجود أي مؤرشات عاملية   1

تغطي الفرتة الزمنية للخطة االسرتاتيجية.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/  2
 SBI/3/2/Add.4 - Progress towards Aichi Biodiversity Target 18 on

 traditional knowledge and customary sustainable use of biodiversity.
https://www.cbd.int/meetings/SBI-03

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  3
 Add.1 - Update on progress in revising/updating and implementing national

biodiversity strategies and action plans, including national targets. https://www.
cbd.int/doc/c/d2b9/ebf9/5e0c96b85bc233a413a433bd/sbi-03-02-add1-en.pdf

 Abreu, J. S. et al )2017(. Is there dialogue between researchers and traditional  4
 community members? The importance of integration between traditional

 knowledge and scientific knowledge to coastal management, Ocean & Coastal
Management,141, 10-19. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.03.003
 Sutherland, W., et al )2014(. How can local and traditional knowledge be  5

effectively incorporated into international assessments? Oryx, 48)1(, 1-2. https://
 doi:10.1017/S0030605313001543

 Tengö, M., et al. AMBIO )2014( 43: 579.  6 
 https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3

 Barua, Prabal. )2017(. Indigenous Knowledge Practices for Climate Change  7
 Adaptation in the Southern Coast of Bangladesh. International Journal of

Knowledge Management. 15. 1-21.https://ssrn.com/abstract=3159865
 Australia’s Sixth national report -  8 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/au-nr-06-en.pdf
 Eswatini’s Sixth national report -  9 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/sz-nr-06-en.pdf
Canada’s Sixth national report - https://chm.cbd.int/database/record/  10

C54338B1-F853-7542-B2AD-34985A78BE08
Costa Rica’s Sixth national report - https://chm.cbd.int/database/  11

record/158F6797-D2D0-91DF-E1D1-55EF84D295E0
 Diaz, S. et al )2015(. The IPBES Conceptual Framework – connecting nature  12

 and people. Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 1-16.
 https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002 IPBES Decision 2/4: Conceptual

 framework for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services. https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/

 Decision%20IPBES_2_4.pdf
اعتُمدت يف املقررين 18/13 و12/14 عىل التوايل. وتتاح قامئة كاملة من هذه األدوات عىل   13

https://www.cbd.int/tk/ :املوقع التايل

هدف أيشي 19
إن عدم وجود مؤرشات عاملية جيدة املواءمة تغطي جميع جوانب هذا الهدف، إىل جانب   1

الرتكيبة غري الكمية للهدف نفسه، يجعل من الصعب تقييم تحقيق الهدف بثقة. غري أن التقدم 
الكبري يف توليد بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي والحصول عليها يشري إىل أن الهدف 

19 قد تحقق جزئيا عىل األقل.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2010( UNEP/CBD/  2

 COP/10/15 - Scientific and Technical Cooperation and the Clearing-House
Mechanism - https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-

15-en.pdf; The CHM Network - https://www.cbd.int/chm/network/
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2019(. Bioland Tool -  3

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-112-chm-en.pdf
IPBES )2020(. Assessing knowledge - https://ipbes.net/assessing-knowledge  4
Biodiversity Indicators Partnership )2020( - https://www.bipindicators.net/;  5

 وميكن رؤية مؤرشات مختارة عىل املستوى الوطني من خالل لوحة معلومات رشاكة مؤرشات 
https://bipdashboard.natureserve.org/ :التنوع البيولوجي عرب املوقع التايل

 Bhatt, R., Gill, M. J., Hamilton, H., Han, X., Linden, H. M., & Young, B. E.  6
 )2020(. Uneven use of biodiversity indicators in 5th National Reports to the

 Convention on Biological Diversity. Environmental Conservation, 47)1(, 15–21.
 https://doi.org/10.1017/S0376892919000365; Han, X., Gill, M. J., Hamilton,
 H., Vergara, S. G., & Young, B. E. )2020(. Progress on national biodiversity

 indicator reporting and prospects for filling indicator gaps in Southeast
Asia. Environmental and Sustainability Indicators, 5, 100017. https://doi.

 org/10.1016/j.indic.2019.100017; and CBD/SBI/3/INF/2 - Analysis of the Use of
 Indicators in the 6th National Reports for the Secretariat of the Convention on

Biological Diversity: Technical Report
GEOBON )2020(. Essential Biodiversity Variables - https://geobon.org/ebvs/  7
 what-are-ebvs/; Jetz, W., McGeoch, M. A., Guralnick, R., Ferrier, S., Beck, J.,

 Costello, M. J., Fernandez, M., Geller, G. N., Keil, P., Merow, C., Meyer, C.,
 Muller-Karger, F. E., Pereira, H. M., Regan, E. C., Schmeller, D. S., & Turak,

 E. )2019(. Essential biodiversity variables for mapping and monitoring species
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 populations. In Nature Ecology and Evolution )Vol. 3, Issue 4, pp. 539–551(.
Nature Publishing Group.  https://doi.org/10.1038/s41559-019-0826-1
 IUCN )2020(. Red List 19 March 2020 - Number of species evaluated  8

 in relation to the overall number of described species, and numbers
of threatened species by major groups of organisms - https://www.

 iucnredlist.org/resources/summary-statistics; Biodiversity Indicators
 Partnership )2020(. Proportion of known species assessed through the
IUCN Red List https://www.bipindicators.net/indicators/red-list-index/

 proportion-of-known-species-assessed-through-the-iucn-red-list
 GBIF Secretariat. )2019(. GBIF Science Review 2019.  9 

 https://doi.org/10.15468/QXXG-7K93
 GBIF Secretariat )2019( Biodiversity Information for Development Impact  10

Summary, available from https://www.gbif.org/bid
Ocean Biodiversity Information System )2020(. https://obis.org/  11

Barcode of Life Data System )2020( - https://www.boldsystems.org/index.php  12
 iNaturalist )2020(. https://www.inaturalist.org/;  13

Wildlife Insights )2020(. https://www.wildlifeinsights.org/home
GBIF )2020( Global data trends, available from  14 

 https://www.gbif.org/analytics/global
 Kleiber, D., Harris, L. M., & Vincent, A. C. J. )2015(. Gender and small-scale  15

 fisheries: a case for counting women and beyond. Fish and Fisheries, 16)4(,
 547–562. https://doi.org/10.1111/faf.12075

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  16
 Add.2 - Analysis of the contribution of targets established by Parties and

progress towards the Aichi Biodiversity Targets - https://www.cbd.int/doc/c/
 f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf

Cambodia’s sixth national report -  17 
 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/kh-nr-06-en.pdf

Canada’s Sixth national report - https://chm.cbd.int/database/record/  18
 C54338B1-F853-7542-B2AD-34985A78BE08

Malawi’s sixth national report -  19 
 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mw-nr-06-en.pdf

 Forest Peoples Programme, Secretariat of the Convention on Biological  20
 Diversity, International Indigenous Forum on Biodiversity, Indigenous

 Women’s Biodiversity Network and Centres of Distinction on Indigenous and
 Local Knowledge )2020( Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions

 of indigenous peoples and local communities to the implementation of the
 Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures.
A complement to the fifth edition of Global Biodiversity Outlook. Moreton-in-

Marsh, England. https://localbiodiversityoutlooks.net/ 
 Forest Peoples Programme, Secretariat of the Convention on Biological  21
 Diversity, International Indigenous Forum on Biodiversity, Indigenous

 Women’s Biodiversity Network and Centres of Distinction on Indigenous and
 Local Knowledge )2020( Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions

 of indigenous peoples and local communities to the implementation of the
 Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures.
A complement to the fifth edition of Global Biodiversity Outlook. Moreton-in-

Marsh, England. https://localbiodiversityoutlooks.net/

هدف أيشي 20
عند االعتامد، لوحظ أن »هذا الهدف سيخضع لتغيريات رهنا بتقييامت االحتياجات من املوارد   1

التي ستعدها وتبلغ عنها األطراف«. وبعد ذلك، وضعت أهداف محددة من خالل مقرري 
اتفاقية التنوع البيولوجي 4/11 و3/12، وميكن تلخيصها عىل النحو التايل: )أ( مضاعفة التدفقات 
املالية الدولية إىل البلدان النامية بحلول عام 2015 والحفاظ عىل هذا املستوى عىل األقل حتى 
عام 2020، باستخدام متوسط تدفقات الفرتة 2006-2010 كخط أساس؛ )ب( تُدرج 75 يف املائة 
عىل األقل من األطراف التنوع البيولوجي يف األولويات أو خطط التنمية الوطنية؛ )ج( تُبلغ 75 
يف املائة عىل األقل من األطراف عن اإلنفاق املحيل واالحتياجات والفجوات واألولويات بحلول 

عام 2015؛ )د( تعد 75 يف املائة عىل األقل من األطراف خطط متويل وطنية وتجري 30 يف املائة 
تقديرا أو تقييام للقيم املتعددة للتنوع البيولوجي بحلول عام 2015؛ )ه( تعبئة املوارد املالية 

املحلية لسد الفجوات يف املوارد بحلول عام 2020. ويرجى الرجوع إىل املقرر 3/12 لالطالع عىل 
النص الكامل.

يستند تقييم اإلنجاز الجزيئ إىل أن املساعدة اإلمنائية الرسمية تضاعفت من خط أساس الفرتة   2
2006-2010 بحلول عام 2015، وبذلك تحقق أحد مكونات األهداف ذات الصلة. وفيام يتعلق 
باألهداف الفرعية )ب( إىل )د(، يف حني أن هناك أدلة عىل إحراز تقدم، فمن الواضح أن عدد 

البلدان التي قامت باإلبالغ أقل من 75 يف املائة. وفيام يتعلق بالهدف الفرعي )ه(، بينام توجد 
معلومات غري كاملة، فمن الواضح أن املوارد املحلية قد زادت يف بعض البلدان وانخفضت يف 

بلدان أخرى. وتقترص املعلومات عىل املكونات اإلضافية مثل استثامرات القطاع الخاص.
 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  3

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf

يُناقش هذا الدعم، حسبام يتعلق بالحوافز واإلعانات، مبزيد من االستفاضة يف القسم الذي   4
يتناول الهدف 3 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  5
 Add.2 - Analysis of the contribution of targets established by Parties and

progress towards the Aichi Biodiversity Targets - https://www.cbd.int/doc/c/
 f1e4/ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf

 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  6
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-

comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
The Biodiversity Finance Initiative )2020( https://www.biodiversityfinance.net/  7

index.php/
Financial Reporting Framework Analyzer )2020(. https://chm.cbd.int/search/  8

 financial-analyzer Secretariat of the Convention on Biological Diversity
 )2020(. CBD/SBI/3/INF/2 - Evaluation and review of the strategy for

 resource mobilization and Aichi Biodiversity Target 20 - First report of the
panel of experts on resource mobilization - https://www.cbd.int/doc/c/7d05/

ed2f/156920ef027d2436635b05db/sbi-03-inf-02-en.pdf
Guinée-Bissau’s Sixth national report - https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/gw-nr-  9

06-fr.pdf
Panama’s Sixth national report - https://chm.cbd.int/database/  10

record/05B386D2-5BCD-A52D-6097-F853803CC619
ال يشمل الحد األدىن إال جميع االلتزامات التي تم تحديدها عىل أنها تتناول التنوع البيولوجي   11

 كهدف »أسايس«، بينام يشمل الحد األعىل أيضا جميع االلتزامات املشار إليها عىل أنها »مهمة«.
 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf

 WWF Germany )2018(. Barometer on CBD’s Strategy for Resource  12
 Mobilization. Monitoring Developed Country Parties’ Commitment to Double

 and Maintain Biodiversity-related International Financial Resource Flows.
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Barometer-

 CBD-SRM.pdf
 OECD )2020(, A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  13

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf

OECD STAT - https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=RIOMARKER  14
S&lang=en, accessed May 2020.

Green Climate Fund )2020( Project Portfolio - https://www.greenclimate.fund/  15
مُيثل ذلك التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية للمجال البؤري للتنوع البيولوجي.  16

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2010(UNEP/CBD/  17
COP/10/6 - Report Of The Global Environment Facility https://www.cbd.
 int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-06-en.pdf Secretariat of the

 Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/6/Add.1 – Preliminary
 report of the Global Environment Facility; Secretariat of the Convention

 on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/5/Add.1 - Contribution of the
 expert panel to the resource mobilization component of the post-2020 global

biodiversity framework.
يشمل ذلك التمويل املقدم من خالل املجاالت البؤرية واالستثامرات والربامج األخرى، مبا يف   18

ذلك املجال البؤري للمياه الدولية، وبرنامج املنح الصغرية، وبرنامج اإلدارة املستدامة للغابات، 
والربامج التجريبية ذات الصلة بشأن النهج املتكامل وبرامج األثر.

 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  19
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-

comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf
 OECD )2020( A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance.  20

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf

Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2020(. CBD/SBI/3/2/  21
 ADD2 - Analysis of the contribution of targets established by Parties and

progress towards the Aichi Biodiversity Target. https://www.cbd.int/doc/c/f1e4/
ab2c/ff85fe53e210872a0ceffd26/sbi-03-02-add2-en.pdf
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االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
املقرر 7/6، االسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات.   1 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7183
املقرر 17/10. التوحيد املحدث لالسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات 2020-2011.   2 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-17-en.pdf
 Sharrock, S. 2020. Plant Conservation Report 2020: A review of progress in  3

 implementation of the Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020.
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada and

 Botanic Gardens Conservation International, Richmond, UK. Technical Series
No.95. https://www.cbd.int/ts

Global Strategy for Plant Conservation Consensus. https://mp.weixin.  4
 qq.com/s/H9Xeip3fGrpP6DV_c0otyQ; Ren, H., Qin, H. et al. 2019. Progress

 in implementation of the Global Strategy for Plant Conservation )2011–2020(
https://doi.org/10.1016/j. .178-in China. Biological Conservation, 230: 169

biocon.2018.12.030
 CONABIO-CONANP-SEMARNAT )2008( Estrategia Mexicana  5

 para la Conservación Vegetal: Objetivos y Metas. México.
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/EMCV

SANBI )2020(. Plant Conservation Strategy. http://biodiversityadvisor.sanbi.org/  6
planning-and-assessment/plant-conservation-strategy/

 World Flora Online. http://worldfloraonline.org/  7
ThreatSearch!. https://tools.bgci.org/threat_search.php  8

Global Tree Assessment. https://www.globaltreeassessment.org/  9
Plants 2000. www.plants2020.net  10

 Ecological Restoration Alliance of Botanic Gardens - www.erabg.org/.  11
Plant Life. Important Plant Areas. https://www.plantlife.org.uk/international/  12

important-plant-areas-international
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  13

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment
Plants 2020. www.plants2020.net/gppcpartners/  14

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
للتنوع البيولوجي 2020-2011

 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  1
 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  2

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment
 Bolam, F. C., Mair, L., Angelico et al. )2020(. How many bird and  3

 mammal extinctions has recent conservation action prevented? BioRxiv,
 2020.02.11.943902. https://doi.org/10.1101/2020.02.11.943902

أخذ الشكل من الشكل 3-5 يف  4
  IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment. 
والرسوم البيانية لعام 2014 مأخوذة من استقراءات بشأن 55 مؤرشا للطبعة الرابعة من 

 التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي، الوارد تفاصيلها يف 
 Tittensor, D. P. et al. 2014. ”A Mid-Term Analysis of Progress toward

 International Biodiversity Targets.“ Science 346)241( - 
http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1257484; . 

والرسوم البيانية لعام 2018 مأخوذة من استقراءات بشأن 68 مؤرشا التي أجريت للتقييم 
S3.1.1. الوارد وصفها يف القسم 3-2-2 ويف املواد اإللكرتونية التكميلية ،IPBES العاملي للمنرب
This section builds upon the analysis prepared for SBSTTA provided in CBD/  5
SBSTTA/23/2 - https://www.cbd.int/doc/c/623e/686d/141e87e564e026d57a52

07a4/sbstta-23-02-en.pdf and CBD/SBSTTA/23/2/add.2 - https://www.cbd.int/
 doc/c/a4f8/c003/69b60e0a66feb68824cb0485/sbstta-23-02-add2-en.pdf

ترسد إحدى قوائم معايري SMART أنها محددة، وقابلة للقياس، وواقعية، وتستند إىل النتائج   6
ومحددة املدة الزمنية )مثال يف استنتاجات االجتامع األول للفريق العامل املعني باإلطار العاملي 
 SMART وقامئة معايري .)CBD/WG2020/01/05 للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020 )انظر

املستخدمة يف 
 Green, E. J., Buchanan, G. M., Butchart, S. H., Chandler, G. M., Burgess,

 N. D., Hill, S. L. and Gregory, R. D. )2019(, Relating characteristics of
 global biodiversity targets to reported progress. Conservation Biology

 https://doi.org/10.1111/cobi.13322
هي “محددة، وقابلة للقياس، وطموحة، وواقعية ومحددة املدة الزمنية”. ومع ذلك، يف سياقات 
أخرى، استخدمت املعايري “اسرتاتيجية، وقابلة للتعيني، وذات وجهة عملية وذات صلة”، من بني 

جملة أمور.
 IPBES )2019( Global Assessment, Chapter 3; Butchart, S. H. M., M. Di Marco,  7
 and J. E. M. Watson. 2016. Formulating Smart Commitments on Biodiversity:
 Lessons from the Aichi Targets. Conservation Letters; Green, E. J., Buchanan,

 G. M., Butchart, S. H., Chandler, G. M., Burgess, N. D., Hill, S. L. and Gregory,
 R. D. )2019(, Relating characteristics of global biodiversity targets to reported

progress. Conservation Biology. See also CBD/SBSTTA/22/INF/35 - https://
www.cbd.int/doc/c/bf53/55a1/41afdeacdff7bba10267f20b/sbstta-22-inf-35-en.

pdf.
 Visconti, P., Butchart, S. H., Brooks, T. M., Langhammer, P. F., Marnewick,  8

D., Vergara, S., ... & Watson, J. E. )2019(. Protected area targets post-
2020. Science, 364)6437(, 239-241. https://doi.org/10.1126/science.aav6886

الجزء الثالث – المسارات نحو رؤية عام 2050 
للتنوع البيولوجي

 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  1
 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment.
وتحديدا الفصل 4، املوجز التنفيذي؛ لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن السيناريوهات 

.CBD/SBSTTA/21/ والنامذج املتعلقة برؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي، انظر أيضا
 Fricko, O., Havlik, P., Rogelj, J., et al )2016(. SSP2: a middle -of -the -road  2

scenario for the 21st century. Global Environ. Change https://dx.doi.
 org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.004; Riahi et al. )2017(. The shared

 socioeconomic pathways and their energy, land use, and greenhouse gas
 emissions implications: An overview. Global Environmental Change, 42 )2017(

 153–168. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009
»بافرتاض أن العمل املناخي يستمر طوال القرن الحادي والعرشين، فإن استمرار السياسات   3

الحالية سيؤدي إىل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية مبقدار 3.5 درجة مئوية بحلول عام 
2100 )النطاق 3.4-3.9 درجة مئوية، احتامل بنسبة 66 يف املائة(. ويتوافق ذلك تقريبا مع ثالثة 
أضعاف املستوى الحايل لالحرتار عىل النحو الذي تم تقييمه من الهيئة الحكومية الدولية املعنية 
بتغري املناخ )IPCC( )2018(. وتتسق املساهامت املحددة وطنيا غري املرشوطة يف هذا التقرير 
مع احتامل الحد من االحرتار إىل 3.2 درجة مئوية )النطاق 3.0-3.5 درجة مئوية( بحلول نهاية 
القرن )احتامل بنسبة 66 يف املائة(. وتنخفض هذه القيم بحوايل 0.2 درجة مئوية إذا تم تنفيذ 
كل من املساهامت املحددة وطنيا املرشوطة وغري املرشوطة. ومن الواضح عدم مالءمة أي من 

السياسات الحالية أو املساهامت املحددة وطنيا للحد من االحرتار إىل حدود درجات الحرارة 
 الواردة يف اتفاق باريس.«

 United Nations Environment Programme )2019(. Emissions Gap Report 2019.
UNEP, Nairobi. http://www.unenvironment.org/emissionsgap

 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C.  4
 An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above

 pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in
 the context of strengthening the global response to the threat of climate change,

 sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte,
 V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W.

 Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X.
 Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield )eds.(].

https://www.ipcc.ch/sr15/
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 Costello, C. et al. )2016( ‘Global fishery prospects under contrasting  5
 management regimes’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113)18(,

 pp. 5125 LP – 5129. https://doi.org10.1073/pnas.1520420113.
 Sardain, A., Sardain, E. and Leung, B. )2019( ‘Global forecasts of shipping  6

 traffic and biological invasions to 2050’, Nature Sustainability, 2)4(, pp. 274–282.
https://doi.org/10.1038/s41893-019-0245-y.

 Lau, W. W. Y. et al. )2020( ‘Evaluating scenarios toward zero plastic pollution’,  7
Science, p. eaba9475. https://doi.org/10.1126/science.aba9475.

 Biodiversity Indicators Partnership )2020(. Trends in Nitrogen Deposition.  8
 https://www.bipindicators.net/indicators/trends-in-nitrogen-deposition, based

 on information from the International Nitrogen Initiative https://initrogen.org/;
 Chaplin-Kramer, R. et al. )2019( ‘Global modeling of nature’s contributions to  9
people’, Science (New York, N.Y.), 366)6462(, p. 255—258. doi: 10.1126/science.

 aaw3372. https://doi.org/10.1126/science.aaw3372
 Roxburgh, T., Ellis, K., Johnson, J.A., Baldos, U.L., Hertel, T., Nootenboom, C.,  10

 and Polasky, S. 2020. Global Futures: Assessing the global economic impacts
 of environmental change to support policy-making. Summary report, January

 2020. https://www.wwf.org.uk/globalfutures.
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity )2014( Global Biodiversity  11

 Outlook 4. Montréal, 155 pages. https://www.cbd.int/gbo4/; Kok, M. T. J.,
 Alkemade, R., Bakkenes, et al )2018(. Pathways for agriculture and forestry

 to contribute to terrestrial biodiversity conservation: A global scenario-study.
Biological Conservation. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.03.003

 Mace, G. M., Barrett, M., Burgess, N. D., Cornell, S. E., Freeman, R., Grooten,  12
 M., & Purvis, A. )2018(. Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss.

Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0130-0
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  13

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment;
 Leclère D, Obersteiner M, Barrett M, Butchart SHM, Chaudhary A, De Palma

 A, DeClerck FAJ, Di Marco M, et al. )2020(. Bending the curve of terrestrial
biodiversity needs an integrated strategy. Nature https://10.1038/s41586-020-

 2705-y; Kok, M., Meijer, J.R., van Zeist, W.J. et al. Assessing ambitious nature
 conservation strategies within a 2 degree warmer and food-secure world.

 https://doi.org/10.1101/2020.08.04.236489
 Leclère D, Obersteiner M, Barrett M, Butchart SHM, Chaudhary A, De Palma  14

 A, DeClerck FAJ, Di Marco M, et al. )2020(. Bending the curve of terrestrial
 biodiversity needs an integrated strategy. Nature 

 https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y
تستند الرسوم البيانية إىل مجموعة فرعية من البيانات من مؤلف Leclère وآخرون )2020(.   15

 INSIGHTS وتبني اللوحات االتجاهات التقديرية لكل من: مؤرش املوائل املناسب من منوذج
)أعىل اليسار(، ومؤرش متوسط توافر األنواع من منوذج GLOBIO )أعىل اليمني(، ومؤرش 

الكوكب الحي من منوذج LPI-M )أسفل اليسار(، ونسبة األنواع الباقية عامليا )أسفل اليمني(، يف 
املتوسط عىل مدى أربعة تنبؤات لتغري استخدام األرايض لكل من السيناريوهات.

 Kok, M. et al. )2020( ‘Assessing ambitious nature conservation strategies within  16
 a 2 degree warmer and food-secure world’, bioRxiv, p. 2020.08.04.236489.

.2020.08.04.236489/https://doi.org/10.1101
 Mean species abundance )MSA( is the mean abundance of original species  17

 relative to their abundance in undisturbed ecosystems. An area with an MSA
 of 100% means a biodiversity that is similar to the natural situation. An MSA

 of 0% means a completely destructed ecosystem, with no original species
 remaining.Geometric Mean Abundance is the ratio between total population
 size of a species at a given point in time compared to its population size at a

reference time.
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  18

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment.
انظر مثال:  19

 Locke, H.)2014( Nature needs half: a necessary and hopeful new agenda for
 protected areas in North America and around the world. George Wright
 Forum 31, 359–371. https://www.jstor.org/stable/43598390; Wilson, E. O.

 )2016(. Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life )Liveright(; Dinerstein, E. et al.
 )2019( ‘A Global Deal For Nature: Guiding principles, milestones, and targets’,

 Science Advances, 5)4(, p. eaaw2869. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2869;
 Hannah, L. et al. )2020( ‘30% land conservation and climate action reduces

 tropical extinction risk by more than 50%’, Ecography. Wiley, p. ecog.05166.
.https://doi.org/10.1111/ecog.05166

 Schleicher, J., Zaehringer, J. G., Fastré, C., Vira, B., Visconti, P., & Sandbrook,  20
 C. )2019(. Protecting half of the planet could directly affect over one billion

people. Nature Sustainability, 2)12(, 1094–1096. https://doi.org/10.1038/s41893-
 019-0423-y ; Mehrabi, Z., Ellis, E. C., & Ramankutty, N. )2018(. The challenge of

 feeding the world while conserving half the planet. Nature Sustainability, 1)8(,
 409–412. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0119-8

 Kok, M. et al. )2020( ‘Assessing ambitious nature conservation strategies within  21
 a 2 degree warmer and food-secure world’, bioRxiv, p. 2020.08.04.236489.

https://doi.org/10.1101/2020.08.04.236489.
 IPBES )2019(: Global assessment report on biodiversity and ecosystem  22

 services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
 Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo )editors(.

 IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment.
الفصل 5 من التقييم العاملي يصف مختلف مجاالت الرتابط، بينام يبحث الفصل 6 املجاالت 

لإلجراءات السياساتية.
تحدد الطبعة الثانية من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي ستة انتقاالت وتحوالت   23
ميكن اعتبارها مكملة لتلك الواردة يف الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع 
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تجدر اإلشارة إىل أن هذه تقديرات لحالة انعدام األمن الغذايئ يف عام 2019. ومبقياس آخر، يعاين 
ما يقرب من 690 مليون شخص من الجوع، أي حوايل 9 يف املائة من سكان العامل. وبالنسبة 

للسمنة لدى البالغني، إذا استمر االتجاه الحايل املتمثل يف زيادة بنسبة 2.6 يف املائة، فإن السمنة 
لدى البالغني ستزيد بحلول عام 2025 بنسبة 40 يف املائة مقارنة بعام 2012. وتُظهر جميع 
املناطق الفرعية اتجاهات متزايدة يف انتشار السمنة لدى البالغني بني عامي 2012 و2016.

تعريف النظم الغذائية املستدامة الذي اعتمده فريق الخرباء رفيع املستوى التابع للجنة   3
األمم املتحدة املعنية باألمن الغذايئ العاملي )2017( »النظم الغذائية املستدامة هي 
النظم الغذائية ذات اآلثار البيئية املنخفضة والتي تسهم يف األمن الغذايئ والتغذوي 

والحياة الصحية لألجيال الحالية واملستقبلية. والنظم الغذائية املستدامة تحمي وتحرتم 
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