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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.”

أنطونيو غوترييس
األمني العام لألمم املتحدة

“نحن نعلم ما يجب القيام به، وما الذي ينجح وكيف ميكننا تحقيق 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

“بينام نستعد إلطار عاملي جديد للتنوع البيولوجي لتوجيه اإلجراءات عىل مدى العقود املقبلة، يجب أن 
نعيد االلتزام بالرؤية املعتمدة يف ناغويا يف عام 2010، واالعرتاف 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.”

إليزابيث ماروما مرميا
مساعدة األمني العام لألمم املتحدة

واألمينة التنفيذية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

 

Hans Veth / Unsplash

لالطالع عىل النسخة الكاملة من التمهيد، يرجى الرجوع إىل النسخة الكاملة من الطبعة الخامسة من نرشة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي.
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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 
البيولوجي الرئيسية( من 29 يف املائة إىل 44 يف املائة عىل مدى 

نفس الفرتة الزمنية )الهدف 11(.
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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
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 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 
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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
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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
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أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

World Trade Centre
413 St. Jacques Street, Suite 800

Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9
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