
 

 
  1التنوع البيولوجي: الدعم التقني صادرة عن فريق معلومات أساسية رقةو

 تقييم الحالة  - 1

صبو المستقبل الذي ن"، 20+نتائج مؤتمر ريو في التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي في بالدور الحاسم اعتُرف
 المعني) OWG(المفتوح  ريق العاملللف الثامنة في الدورة صراحة التنوع البيولوجي تناول جريس في حينو". إليه

الدورات التي عقدها هذا دورة من  كل في أيضاً هذا الموضوع فقد نوقش، )SDGs( أهداف التنمية المستدامةب
 ؛الفقر والجوع القضاء على :ن قبيلم التنمية، مجال في القضايا الهامة فيما يتعلق بالكثير من حتى اآلن الفريق
  .والحوكمة اإلنصافوالحد من مخاطر الكوارث، والعمالة؛ والصحة و ؛والتغذية ؛الغذائيواألمن  ؛والمياه

  المستدامة أهمية بالغة للتنمية التنوع البيولوجي يكتسي لماذا

، عديدة أوجهمن  إلنسانرفاهية افي  مساهمة مباشرة، تنوع الحياة على األرض أو ،بيولوجيالتنوع اليساهم 
. والقادمةاألجيال الحالية  يةرفاه عتمد عليهذي تالو ،دعم الحياة على األرضنظام أساساً هاماً ل أيضاً يشكلو

دعم ) 2( ؛الوقود واألدويةاألساسية مثل الغذاء واأللياف و السلع توفير) 1( :بما يلي التنوع البيولوجيويضطلع 
اآلفات  التحكم فيوواإللقاح بها  ، مثل تنقية المياه واإلمداد)خدمات(وتوفير منافع للناس وظائف النظم اإليكولوجية 

في القدرة على  اإلسهاممرونة النظم اإليكولوجية و توفير) 3( ؛مغذيات التربة والخصوبةتدوير وواألمراض 
ضروري ال جينيالتنوع ال يشمل) 4(؛ ال يمكن التنبؤ بهاالتي والكوارث الطبيعية االستجابة للتغيرات العالمية 

التنوع  يحظى، وأخيراً) 5( المقبلة؛مواجهة التحديات الحالية ومن أجل جية لتكييف األنواع والنظم اإليكولو
من هذه تتحقق بعض ويمكن أن . للبحث و التعليم فرصاً تيح، ويألسباب ثقافية وروحية ودينية بالقيمة وجيالبيول

  .عديدةجيال بشرية ألتمتد  بحيث فترات أطول، غير أن منافع أخرى قد تستغرق على المدى القصير منافعال

أهمية  منافع التنوع البيولوجي بعضوتكتسي . الناس لجميع هامة التي يوفرها التنوع البيولوجي لمنافعتُعد ا
كثير الفي ، رياففقراء األ بما في ذلك، فئاتهذه ال عتمدوت. ، والفقراء والفئات الضعيفةللشعوب األصلية خاصة

التي توفرها النظم  والخدماتالسلع  وتشكل. كولوجيةوالنظم اإلي على التنوع البيولوجي مباشراً اعتماداً من الحاالت
وقد يستخدم . لهذه الفئات اجتماعيشبكات أمان  في أغلب األحيان على التنوع البيولوجي التي تعتمد اإليكولوجية

                                                   
 إدارة اشترك في وقد .المتحدة اإلنمائي األمماالجتماعية وبرنامج االقتصادية و إدارة الشؤون) TST(تقني فريق الدعم ال يتشترك ف 1

برنامج األمم المتحدة و األمم المتحدة للبيئةوبرنامج  منظمة األغذية والزراعةو أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الورقة إعداد
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ومنتدى األمم المتحدة  مساهمات مقدمة من إضافة إلى، بنك الدوليوال اإلنمائي

وغيرها من هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وواليونسكو  المعني بالغابات
اتفاقية حفظ و اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض( بالتنوع البيولوجيذات الصلة  االتفاقيات

  ).واتفاقية رامسار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةو انواع الحيوانات البرية المهاجرة



 

  2:ما يلي التنوع البيولوجي منافع أمثلةوتشمل . بطرق مختلفةنظم اإليكولوجية خدمات سلع و الرجال والنساء
 
 لبروتين ا يحصلون منه علىرئيسي  كمصدر على األسماك في البلدان النامية تقريباً شخص مليار عتمدي

 3.الحيواني

  األدوية  النامية على الريفية في البلدان الذين يعيشون في المناطق شخاصاأل في المائة من 80 زهاءيعتمد
 4.األساسية رعاية الصحيةتوفير الل النباتات القائمة على التقليدية

  القائمة على اإليكولوجية المعقدة-نظم الزراعيةال على آسيا في جنوب وشرق عدد كبير من السكانيعتمد 
ر وتوف، للمجتمعات المحلية تغذية مصدرك الحيوانات المائية األخرىاألسماك و تستخدم حيث، والسمك األرز

 .المياهب المغمورة الحقول في األرز إلنتاجيةاألساسية  الخدمات

  وتوفر نُ، المخاطر الطبيعية ضد كحواجز مجموعة من النظم اإليكولوجيةتعملمة غير مستغلة بعدهجاً قي 
تدهور  آثارمن و الفيضاناتب الناس إمكانية تأثرمن  تحدو ،المرونة الطبيعيةز ، وتعزالمناخ للتكيف مع تغير

الكفاءة االقتصادية دامة واالست هذه من  خدمات النظام اإليكولوجي وتحسن. ، على سبيل المثالاألراضي
  .في استدامة ومرونة المناطق الحضريةوهي تكتسي أهمية بالغة ، للهياكل األساسية المبنية

 سكان المناطق  لكثير من والعقلية البدنية للصحة الهامة محدداتال أحد المساحات الخضراء إلى وصوليشكل ال
  .الحضرية

 
 بما في ذلك إمدادات اإليكولوجي، خدمات النظامو التنوع البيولوجي على االقتصادية العديد من القطاعات تعتمد
ومن األمثلة على ذلك ما . والنقل والسياحةوالطاقة  والزراعة ومصايد األسماك والغابات والصحة والتغذية المياه

 :يلي

  مكونات على )على نطاق تجاري( العالميالموصوفة طبياً على الصعيد  األدوية أهم أرباع ثالثةتحتوى 
 .المستخلصات النباتية مشتقة من

  شكلمختصة في هذه  شركات 10أكبر  وقد بلغت مبيعات. البذور عنصراً أساسياً في صناعة التنوع الجينيي
 .2006في عام  من دوالرات الواليات المتحدةمليار دوالر  15 البذور التجارية الصناعة من

 الفواكه، وخاصة بين المحاصيل حبوب اللقاح ي تحملالت والحيوانات األخرى الحشرات قدر قيمةت 

                                                   
إلى األمثلة الواردة هنا وفي الفقرات الالحقة في اإلصدار الثالث لنشرة التوقعات العالمية للتنوع  يمكن العثور على بعض اإلشارات   2

  ).TEEB(البيولوجي وفي تقرير اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
  .، إيطاليا، الفاو، روما2000حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم ) 2007(الفاو    3

4  Bannerman, RB, Buton J and Wen‐Chich C (1983). Traditional medicine and health care coverage. World Health 
Organization, 9‐13.   



 

الغذائي  االقتصاد في سنوياً من دوالرات الواليات المتحدة دوالرمليار  200 ما يزيد عنب، والخضروات
 .العالمي

 البروتين  في المائة من 16 ىحوالر ، وتوفمليون شخص 200 حوالي في العالم د األسماكيمصا فتوظ
 .من دوالرات الواليات المتحدةدوالر  مليار 80 بنحو قيمتها تقدرو ،حاء العالمفي جميع أن المستهلك

  من دوالرات مليار دوالر  100 اآلن حوالىوتبلغ قيمتها  ،عدداً كبيراً من الوظائف السياحة البيئيةتولد
 .سنةال/الواليات المتحدة

 ستكون اآلثار ومع ذلك، فإن .جميع الناس على سلباً انيؤثر وتدهوره التنوع البيولوجي فقدانفإن ، وأخيراً
د هديو. والشعوب األصلية والنساء واألطفال والضعفاء على الفقراءفوري  وبشكل على وجه التحديد شديدة

واألنواع الغريبة  والتلوث ها واستغاللها المفرطوتدهور استخدام األراضي تغير من خالل التنوع البيولوجي
خدمات النظام اإليكولوجي إلى تعرض  التنوع البيولوجي فقدان ويؤدي. تحمض المحيطاتووتغير المناخ  الغازية
 نظام دعم عمل مما يؤدي إلى تقويض، العتبات بعض جاوزخطر يتمثل في ت بعض الحاالت فييبرز و، للخطر

  .ألرضا

موعة من التحديات مجل تقديم حلولإلى  أن يؤدي حفظ التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه المستدام يمكن
على الفئات الفقيرة والضعيفة صول ححماية النظم اإليكولوجية وضمان فإن على سبيل المثال، و. المجتمعية

الحد من إزالة الغابات وال يشكل . القضاء على الفقرفي عملية  أساسياً جزءاً يشكالنخدمات النظام اإليكولوجي 
وسيلة  مجردواألراضي الجافة والمراعي واألراضي الزراعية  اتزيز مخزونات الكربون في الغابوتدهورها وتع

وتتاح . اجتماعية و اقتصادية أخرى منافع أيضاً انيولد ماولكنه ،فعالة من حيث التكلفة للتخفيف من تغير المناخ
 برنامج ويوضح. ادة النظم اإليكولوجية المتدهورةاستع مجال فرص كبيرة لالستثمار في أمام العديد من القطاعات

برامج األشغال العامة تحقيق ليمكن  الكيفية التي، المياه في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال العمل من أجل
ساعد على ت بحيث الئقةعمل مستدامة وشاملة و فرصواالستعادة مع توليد الحفظ ب المتعلقة مجموعة من األهداف

 Socio Bosques( كوادورإ في االجتماعي الغابات مجمن األمثلة األخرى هناك برناو. التخفيف من حدة الفقر

Programme( األراضي من أجل إعادة تحريج  والتحالف المعني بالمناخ والمجتمعات المحلية والتنوع البيولوجي
  .المتدهورة في الهند

تنمية إطار اليجب أالّ يعترف و. األرض على دعم الحياة نظام من أساسياً عنصراً التنوع البيولوجييشكل 
حفظ ل الظروف المواتية وفريأن  أيضاً عليه يجببل  من أجل التنمية، دور التنوع البيولوجيب فقط المستدامة

 الدوافع الكامنة وراء فقدانوالحد من ، التقاسم المنصف للمنافع زيادةوالمستدام،  هاستخدامالتنوع البيولوجي و



 

االقتصادات  في التحولي التغيير أن تشجع 2015لما بعد عام  يةالتنم خطةل ينبغي، ولتحقيق ذلك. التنوع البيولوجي
  .والمجتمعات

  
  المتعلقة بالتنوع البيولوجيو عالمياً المتفق عليها قائمةال والغايات األهداف

 
الحد بقدر " الغاية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي تنص على )MDG(لأللفية  ةاإلنمائي هدافاأليتضمن إطار 
. "كفالة االستدامة البيئية" 7الهدف  وذلك ضمن، 5"2010بحلول عام معدل فقدان التنوع البيولوجي ملموس من 

راف في مؤتمر األط 2002في عام ها وقد اعتمد. "2010عام هدف التنوع البيولوجي ل"من  هذه الغاية ستمدوتُ
ومن . التنفيذيةجزء من خطة جوهانسبرغ ، وكذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كاتفاقية التنوع البيولوجي

، غير أنه لم يجر، في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية التنوع البيولوجي واالستدامة البيئية بشكل أعم درجثم، فقد ُأ
بما في (لأللفية  األخرى تحقيق األهداف اإلنمائية فيأهمية التنوع البيولوجي ، االعتراف باإلطار هذا تنفيذ خالل
 على الرغم من من اإلجراءاتو. بشكل كاف وتعزيزها) الصحةالفقر والغذاء وب البارزة المتعلقةاألهداف  ذلك

بسبب عدم بالكامل لم تتحقق  2010 لعام التنوع البيولوجي فإن غايةلدعم التنوع البيولوجي،  التي اتخذت ةالعديد
بشكل  الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجيعدم معالجة و على نطاق كافالمتخذة  اإلجراءات تنفيذ

 ضمنالتنوع البيولوجي دمج  2015لما بعد عام  للتنمية ألمم المتحدةاخطة في وسيكون من الضروري  .ملحوظ
  .أهداف إنمائية أوسع نطاقاً

 
 شامالً إطاراً المتعلقة بها أهداف أيشي العشرينو 2020- 2011ية للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجتقدم 

، بما في ة المستدامة لجميع أصحاب المصلحةتنميلل اساًأسل العمل بشأن التنوع البيولوجي وأج من متفقاً عليه
 العاشرالخطة االستراتيجية في االجتماع  تاعتمدو. ككل منظومة األمم المتحدةالقائمة على صعيد  لوكاالتذلك ا

 المتصلةإدارة االتفاقيات األخرى  سمجال واعترفت بها ودعمتهالمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
، واتفاقية اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ها، بما فيبالتنوع البيولوجي

، والمعاهدة الدولية بشأن راضي الرطبة ذات األهمية الدوليةواتفاقية األ ،أنواع الحيوانات البرية المهاجرةحفظ 
وأكدت  6.الجمعية العامة لألمم المتحدة وكذلك، العالمي واتفاقية التراث، الزراعةالوراثية النباتية لألغذية ووارد الم

قيق أهداف وتح 2020- 2011على أهمية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20+ريو مؤتمر الحكومات في
منظومة األمم  بالنسبة إلىاالستراتيجية  الخطة تضطلع بهعلى الدور الذي  وشددت، أيشي للتنوع البيولوجي

                                                   
5  http://www.un.org/ar/millenniumgoals/environ.shtml  
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الصادر عن  4- 18ة المهاجرة؛ والقرار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البريالصادر عن  18- 10القرار    6

الصادر عن المعاهدة  8/2011الصادر عن اتفاقية رامسار؛ والقرار  XI.6الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض؛ والقرار 
الصادر عن اتفاقية التراث العالمي؛ وقرار الجمعية  COM 5A 37؛ والمقرر الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  .2011مارس /آذار 11المؤرخ  67/212العامة 



 

 وتنفذ هذه الخطة. صبو إليهنتحقيق العالم الذي لمع المدني في جميع أنحاء العالم المجتمع الدولي والمجتالمتحدة و
، مع تشجيع العمل الوطنية للتنوع البيولوجي البلدان من خالل االستراتيجيات وخطططرف في المقام األول من 

وقد شجعت الجمعية . طار أهداف أيشي للتنوع البيولوجيفي إ اداف وطنية خاصة بهاف على وضع أهاألطر
الخطة  على أن تأخذ هتمةالمنظمات الموالمؤسسات و الجهات المعنيةالعامة لألمم المتحدة األطراف وجميع 

خطة األمم  عتبار عند إعدادفي االوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  7.، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة2015المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 8استراتيجية وخمس غايات 2050لعام رؤية  2020- 2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تتضمن
قابلة  وهذه المكونات .2020بحلول عام  ، وسيتحقق معظمهاأيشي للتنوع البيولوجي أهدافمن هدفاً  وعشرين

 والمؤشرات لألهداف والغايات العناصر المحتملةتضم هي و، بالفعل الدولي المجتمعوافق عليها ، وقد للقياس
في التنوع البيولوجي  دور على 2050 عام رؤيةوتشدد . 2015بعد عام لخطة األمم المتحدة للتنمية لما المستقبلية 

وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظيوالتنوع البيولوجي  يقيم": ثحي رفاهية اإلنسان
وسائل  أيضاً وتشمل الخطة االستراتيجية". مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب

التعاون التقني وبناء القدرات والموارد  حشداستراتيجية ( آليات الدعم وكذلك والتقييم ستعراضواال والرصد التنفيذ
 ).والعلمي

 عامة عن المقترحات نظرة  - 2

 الوطني والدولي عمليات التشاور في بشكل بارز المستدامة من أجل التنمية أهمية التنوع البيولوجي تتجلّ
 في مؤتمر قمة، حدةاألعضاء في األمم المت الدول أرستو. 2015بعد عام  بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما

خطة التحضير ل عملية، 2012في عام المعقود  20+ريو ومؤتمر 2010في عام المعقود  األهداف اإلنمائية لأللفية
طوال  بقوة القضايا البيئية برزتوقد . أهداف التنمية المستدامة الجديدةو 2015بعد عام  األمم المتحدة للتنمية لما

 األمن الغذائي المشاورات الوطنيةوحددت . المتصلة بالتنوع البيولوجي ابما في ذلك القضاي، هذه العملية
بوصفها  ،والقضاء على الفقر والطاقة والتعليم المياه والصرف الصحي ويليهما قضايا، والزراعة المستدامة

 العشرين اتضمن األولويصراحة  التنوع البيولوجي وُأدرج. القضايا ذات األولوية في أهداف التنمية المستدامة
التي  ضمن أهداف التنمية المستدامة اإلثني عشر الموارد الطبيعيةألصول االستخدام المستدام ُأدرج و القصوى،

                                                   
  ).A/RES/67/212( 67/212قرار الجمعية العامة    7
الضغوط  خفض، )دال الهدف( للجميعالمنافع حقيق أقصى قدر من ت، )جيم الهدف( الطبيعة حماية :ما يلي األهداف الخمسةتتضمن    8

  .لألنشطة التمكينية يوفر هاءالهدف و، )ألف الهدف( الفقدانالكامنة وراء  التصدي لألسباب ،)باء الهدف( على التنوع البيولوجي



 

  .المستوى الرفيع فريق الشخصيات البارزة اقترحها

ال و. مؤشراتو غاياتبتكون مصحوبة سو رفاهية اإلنسان مختلف جوانب أهداف التنمية المستدامة ستتناول
ومع . هذه العملية على نتيجة الحكم مسبقاً وال يمكن، في مرحلة مبكرةأهداف التنمية المستدامة وضع  عملية تزال

المعني  باب العضوية المفتوح الفريق العامل مختلف دورات المحتملة في عدد من األهداف نوقش ذلك، فقد
 المعني بخطةالمستوى  الرفيع البارزة الشخصيات فريق قدم، وباإلضافة إلى ذلك .بأهداف التنمية المستدامة

 حلول شبكة رئاسة ومجلس ،2015لعام  األهداف اإلنمائية لأللفية متابعة ، في إطار2015لما بعد عام  التنمية
 هذهويمكن تحديد أهداف التنمية المستدامة التالية استناداً إلى  9.في هذا الشأن مقترحات التنمية المستدامة

  :هذه األهداف التنوع البيولوجي في بها دمج الكيفية التي يمكنالنظر في غراض المقترحات وأل

  مثل القضاء على  المستدامة المتعددة للتنمية األبعاد تضمنالتي تساسية األهداف األ في النوع األوليتمثل
 .الفقر

  مياه عالم "و، )"لجميعلالطعام المغذي ("والتغذية  األمن الغذائي قضايا مثلب هدافاأل النوع الثاني منيتعلق
 يةرفاه ومحددات كوناتم وهذه هي. والحصول على األدوية على الصعيد العالمي نظيفةالطاقة الو، "آمن

ارتباطاً  أو ترتبط والنظم اإليكولوجية التنوع البيولوجيعلى  جميعها بشكل مباشر وتؤثر تعتمد التي إلنسانا
 .البيولوجيأو متبادالً بالتنوع مباشراً 

  بما ، حماية النظم اإليكولوجية مثل األرضعلى  األساسية" دعم الحياة نظم" األهداف النوع الثالث منيتعلق قد
 .والغابات والمحيطات في ذلك األراضي

 التي تشير إلىهي الجوانب و، أقل أهمية ليستها ، ولكنأقل بروزاً بجوانب بعض األهداف ، فقد تتعلقأخيراًو 
 )وإيجاباً سلباً( ولكنها تؤثر التنوع البيولوجيب" حيوية عالقة فيزيائية" لها تالتي ليس "التمكينيةالعوامل "تلك 
 التعليم الواردة في هذا الشأن وتشمل األمثلة. التنمية المستدامة لتحقيق هحفظو التنوع البيولوجياستخدام  على 

  .حقوق اإلنسانوالمشاركة و والحوكمة والمساواة بين الجنسين واإلنصاف
 

يمكن أن ، ولقطاعاتالتنوع البيولوجي في العديد من ا نظراً لتقاطع وثيقاً هذه األنواع من األهداف ترابطاًتترابط 

                                                   
القضاء : جديدةعالمية شراكة " )2013( 2015لما بعد عام  التنمية المعني بخطة المستوى فريق الشخصيات البارزة الرفيع قريرات   9

 خطة") SDSN(المستدامة  التنمية حلول شبكة رئاسةمجلس و؛ )HLP( "التنمية المستدامة من خالل القتصاداتاتحويل على الفقر و
      .)2013( "التنمية المستدامة العمل من أجل



 

أهداف على المستوى المناسب في إطار عملية ، كل هدف يتحقق االرتباط بالتنوع البيولوجي، بالنسبة إلى
 غاية متصلة، ، على سبيل المثالالمستوى لرفيعفريق الشخصيات البارزة اتقرير ويتضمن . المستدامةالتنمية 
المصايد السمكية في المحيطات والمياه فيما يخص الزراعة وإقرار ممارسات مستدامة " يالبيولوجي، وهبالتنوع 

 هدفاً إرشادياً بشأن ويقترح هذا التقرير أيضاً. "مستويات مستدامةالعذبة وإعادة بناء األرصدة السمكية المعينة على 
نشر واستخدام الحسابات االقتصادية واالجتماعية ) أ"ترمي إلى  اتمع غاي "التغذية الجيدةوان األمن الغذائي ضم"

؛ الحكومية من المشتريات %xزيادة النظر في االستدامة في ) ؛ بالكبرىوالبيئية في كل الحكومات والشركات 
زراعة وزيادة إعادة  %x بنسبةالحد من إزالة الغابات ) ؛ دجية واألنواع والتنوع الجينيالنظم اإليكولو صون) ج

 ويتضمن. "طن ومكافحة التصحر x بمقدارالتربة  تعريةمن التقليل ، والتربة جودة تحسين) ه؛ %y بنسبة الغابات
العمل من أجل التنمية خطة "التنمية المستدامة لألمين العام لألمم المتحدة  ته شبكة حلولالتقرير الذي أعد

المياه والموارد والتنوع البيولوجي، وضمان حسن إدارة  م اإليكولوجياخدمات النظتأمين " 9الهدف  "المستدامة
 تقريرالنتائج المشاورة المواضيعية العالمية بشأن االستدامة البيئية المعروضة في  عرض أيضاًوت" الطبيعية األخرى

الخطة  التي يمكن أن تقدمهاالمساهمات إلى  باالستناد، نميةأمثلة على حلول متكاملة للت" الحواجز كسر" المعنون
المقترحة والناشئة  األهداف والغاياتالعديد من ويمكن أن تتوافق . االستراتيجية للتنوع البيولوجي و أهداف أيشي

يد من وأن تحظى بالمز والمؤشرات الحالية المعتمدة في مؤتمرات األمم المتحدة غاياتالمع من عمليات التشاور 
  .األهدافالتنوع البيولوجي في أنواع مختلفة من  دمجكيفية ب المتعلقة قتراحاتاال أدناه وترد. منها الدعم
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 واإلبالغ عنها، التي يمكن قياسها األهداف والغايات وضع في على المستوى العالمي يتمثل التحدي الرئيسي
وترد أدناه  .بصورة فردية وجماعية التي تحتاجها الدول التحويلية راءاتاإلجتساعد في توجيه التي و ،بسهولة

ويمكن أن  .هذه األهداف في دمجاً كامالً التنوع البيولوجي التي يمكن بها دمج كيفيةال بشأن توصيات تكميلية أربعة
من  مشتركة للعمل نظرةتشكيل  في االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة من 2050 المتعلقة بعام الرؤيةتساعد 

أيشي للتنوع  هدافأل ه يمكن، في حين أنالشاملة والتنمية البشريةالفقر  القضاء علىو المستدامة التنمية تحقيق أجل
الفرعية  غاياتالو هداف التنمية المستدامةأل مدخالت محددة أن توفر المرتبطة بها والمؤشرات البيولوجي

   .وسائل التنفيذب عناصر متعلقة أيضاً الخطة االستراتيجية تتضمن، لكوباإلضافة إلى ذ .الممكنة والمؤشرات
مثل القضاء على  النطاق مفاهيم واسعة التي تتناول ساسيةالتنوع البيولوجي في األهداف األينبغي دمج ) 1(

 ضعوويمكن تحقيق ذلك من خالل . اإلنسان، والتنمية المستدامة يةرفاهو، شاملال" خضراألقتصاد اال"الفقر، و
ويتزايد . المحلي اإلجمالي للناتجكبدائل  التنمية المستدامة تحقيق نحوللتقدم المحرز واستخدام مؤشرات شاملة 



 

. اإلنساني للتقدمللغاية  اًضيق اًمؤشر يشكل) أو الناتج القومي اإلجمالي(االعتراف بأن الناتج المحلي اإلجمالي 
ال تراعي هي و، )تدفقال(الدخل  عوض التركيز على )اتموجودال(على الثروة  المؤشرات األوسع نطاقاً وستركز
لمال الطبيعي والبشري رأس ا أيضاً بل تراعي، فحسب )رأس المال المادي(المالية المصنعة و األصول

االحتياطيات  على تقييم رأس المال الطبيعي في الوقت الراهنوفي معظم البلدان، تقتصر عمليات . واالجتماعي
لقياس حالة النظم  أساليب متاحة أيضاً فهناكومع ذلك، . واألرصدة السمكيةاألخشاب ومخزونات  المعدنية

. ، مثل مستويات التلوثومدى تدهوره سليمأصول النظام اإليكولوجي ال كل من حجم مع مراعاةاإليكولوجية، 
وتنفذه  لألمم المتحدةتابعة الاللجنة اإلحصائية  والذي وحدته ،المحاسبة البيئية واالقتصاديةب المتعلق نظامويمكن لل

قياس توفير أطر  ،)WAVES(شراكة حساب الثروة وتقييم الخدمات البيئية التي يقودها البنك الدولي مبادرات مثل 
من  2ويدعو الهدف . أهداف التنمية المستدامة رصدعملية و 2015بعد عام  خطة التنمية لما لتوجيهمتكاملة 
في  وكذلك نظم الحسابات القومية هذه، فيقيم التنوع البيولوجي  دمج أيشي للتنوع البيولوجي إلىأهداف 

التقييم البيئي وتمثل عمليات . للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيطستراتيجيات الوطنية والمحلية اال
  .آخر نهجاً) من أهداف أيشي 3الهدف (إصالح الحوافز ويشكل . في هذا الصدد اًمفيد نهجاًاالستراتيجي 

 
األمن الغذائي ب المتعلقةهداف األ فيبالتنوع البيولوجي  صلةالمت والمؤشرات المحددة غاياتال ينبغي دمج) 2( 

 -التي تتناول المكونات والمحددات المادية لرفاهية اإلنسان – هذه األهدافوتعتمد . والمياه والصحة والتغذية
 يعد عامالً فيالتنوع البيولوجي  وبالنظر إلى أن. ولوجيةوع البيولوجي والنظم اإليكالتن وتؤثر بشكل مباشر على

ألمن المتعلق بافي إطار الهدف  المدرجة والمؤشرات غاياتالفإن  لجودته، هاماً ومحدداً غذاءاستمرار تقديم ال
 هذا األمر،يشمل ويمكن أن  .ينبغي أالّ تتعلق باإلنتاج فحسب، بل ينبغي أن تتعلق باستدامته أيضاًالتغذية الغذائي و

يولوجي التنوع البو، والملقحات ،التنوع الجيني في نظم المحاصيل بشأنأو مؤشرات /و غايات، على سبيل المثال
مؤشرات ، وكذلك )فوائد الحد من تغير المناخ يعكس أيضاً، وهو بديل محتوى الكربونأو صحة التربة و(للتربة 

 غاياتال شمل أيضاًيويمكن أن . األراضي الزراعية ورطي مثل الزراعية لنظم اإليكولوجيةلالصحة العامة 
من حينما تدعم هذه األخيرة ، وال سيما والعناصر المغذية في التربةكفاءة استخدام المياه ب المتعلقةوالمؤشرات 

 فيممارسات أفضل ال، وتغيير استخدام األراضي، وتدهور األراضيوب، استعادة خدمات النظم اإليكولوجيةخالل 
حالة األرصدة بمؤشرات الأو /و غاياتقد تتعلق ال، مصايد األسماكوبالنسبة إلى . ام المبيدات واألسمدةاستخد

مساهمة التنوع ب والمؤشرات أيضاً غاياتال تتعلق ينبغي أنو. جهدمن وحدات الالسمكية والصيد لكل وحدة 
لوصول إلى األطعمة البرية القائمة على ة افي إتاحتحسين النوعية التغذوية، وكذلك  فيالبيولوجي والتنوع الغذائي 

 طرف، وال سيما من )لحوم الطرائد ومصايد األسماكو ثل المنتجات الحرجية غير الخشبيةم(التنوع البيولوجي 
هذا  بشأناألساسية لقياس التقدم المحرز  عاييرالم أن تستند يمكنو. والفئات الفقيرة والضعيفةالشعوب األصلية 



 

فقدان ب األهداف المتعلقةوكمثال على ذلك  ؛تنوع البيولوجيللأيشي  من أهداف إلى مزيج ف األهداالنوع من 
بية األحياء المائية و الحراجة تررة المستدامة للزراعة وداواإل؛ )6الهدف (د األسماك يمصاو؛ )5الهدف (الموئل 

والموارد الوراثية لألغذية  ؛)9هدف ال(إدارة األنواع الغريبة الغازية و ؛)8الهدف (التلوث  وخفض؛ )7الهدف (
لوجية المتدهورة استعادة النظم اإليكوو ؛)14الهدف (صون النظم اإليكولوجية األساسية و؛ )13الهدف (والزراعة 

المتعلقة مؤشرات الأو /و غاياتالفإن ، "عالم مياه آمن" وفيما يتعلق بهدف) . 15الهدف (التصدي لتغير المناخ و
دور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية م المياه على التنوع البيولوجي وآثار استخدا قد تعالج بالتنوع البيولوجي

، فإن أحد أهداف التنوع البيولوجي "الصحة"وبالنسبة إلى هدف . انوعيتهدعم ستدامة والمياه المبمدادات اإلفي دعم 
  .والطفيلية ن عبء األمراض المنقولةعلى صون النظم اإليكولوجية الطبيعية المتنوعة للحد مقد يركز 

 
مثل على األرض " نظم دعم الحياة"أهداف في محوريا  عنصراً وصفهإدراج التنوع البيولوجي ب ينبغي أيضاً)  3(

 .ذلك األراضي والغابات والمحيطات و مواردها الطبيعية، بما في متعلقة بحماية النظم اإليكولوجيةاألهداف ال
من هدف الدخول إلى ولوجي نقطة من الخطة االستراتيجية للتنوع البي 2050 المتعلقة بعام الرؤيةويمكن أن تشكل 

 الفريق العاملإلى تقدم بين مقترحات أخرى  وأن تحقق االتساق فيما، "منتجةالو السليمةيكولوجية اإلنظم ال" قبيل
أي األراضي (فة اإليكولوجية المختل بالنظم فيما يتعلق المعني بأهداف التنمية المستدامة باب العضوية المفتوح

النظم  خرق نقاط التحول الهامة في غايات تتعلق بضمان عدمهذا الهدف  وقد يشمل. )والمحيطات والغابات والمياه
األهداف الكمية تكتسي ، يشي للتنوع البيولوجيومن بين أهداف أ. على الصعيدين العالمي أو اإلقليمياإليكولوجية 

 إلى النصفاألخرى  فقدان الموائل الطبيعيةمعدل إزالة الغابات و يخفَّض، 2020بحلول عام : صةأهمية خاالتالية 
خالل المناطق من المحيطات من  %10من األراضي و %17 ويتم على األقل حفظ، )5الهدف ( على األقل
 14الهدف تسي ويك) . 15الهدف (على األقل من األراضي المتدهورة  %15، واستعادة )11الهدف (المحمية 

. كذلك أهمية خاصة والرفاه الصحة وسبل العيش مجالي النظم اإليكولوجية في التي تقدمهاالذي يتناول المساهمات 
النظام اإليكولوجي، باإلضافة إلى اتجاهات توفير خدمات  مجال اتجاهات فييمكن أن تشمل المؤشرات الممكنة و

نوعية ب واتجاهات تتعلق ،يكولوجية مثل الغابات واألراضي الرطبةاإلنظم مدى المناطق األحيائية أو الب تتعلق
لصكوك أن تنعكس عناصر من ا ويمكن أيضاً. ومدى المناطق المحمية إليكولوجية مثل الشعاب المرجانيةالنظم ا

   .أهدافه العالميةبشأن جميع أنواع الغابات و ، مثل الصك غير الملزم قانوناًاألخرى المتفق عليها دولياً
  
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه الظروف التمكينية  أن يهيئ إطار أهداف التنمية المستدامةينبغي ) 4(

لتحسين ويقتضي هذا الوضع وجود أهداف . الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجيلمعالجة المستدام، و
إدارة المخاطر و، )العالمي المستوى إلى المحلي المستوى من( مناسبةالمستويات الى المؤسسات علو الحوكمة



 

، وبناء تغيير السلوك وكذلك، حيثما وجدت ، بين مجموعات أصحاب المصلحة قايضة فيماوالتفاوض على الم
على اعتماداً مباشراً هذه األهداف ال تعتمد و. القدرات البشرية من خالل الحصول على التعليم والرعاية الصحية

أهداف ومع ذلك، فإن تحقيق . استخدام التنوع البيولوجي على بشكل مباشر تحقيقها نطويي، وال يولوجيالتنوع الب
فهم فإن ، وباإلضافة إلى ذلك. األخرى أهداف التنمية المستدامةلتحقيق  اًضرورييعد من هذا النوع  تنمية مستدامة

الغايات هذه األهداف ويوجه قد  األساسية اإليكولوجي ظامالتنوع البيولوجي وخدمات الن الدور الذي يضطلع به
ويعد . )لمرأةمثل دور التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي وتوليد الدخل ل( المدرجة في إطارهاوالمؤشرات 

واستخدامه لحفظه قيم التنوع البيولوجي و اإلجراءات الالزمة ببناء الوعي من أهداف أيشي والمتعلق ب 1الهدف 
  .هدافهذا النوع من األلة بعلى صعلى نحو مستدام 

 
، فإنه ينبغي النظر في كل هدف محتمل من أهداف 2015بعد عام  خطة تنمية متسقة لألمم المتحدة لما لوضع

 ساهمي هلف. األخرى للتنمية المستدامة األبعاد على التي تترتب مكنةاآلثار الم لتحديد المحتملةالتنمية المستدامة 
 التغيير إحداث، بصورة جماعية، األهداف هل تقتضيو؟ قة مستدامةبطري لتنمية المستدامةفي ا مقترح هدف كل

بما في ذلك ، المقترحة األخرىاألهداف إلى تعزيز أو تقويض  مقترح هدف كل هل يؤديو ؟المطلوب التحويلي
األسئلة  اإلجابة على هذه ضوء المحتملة في األهداف تنقيحينبغي وإنه ؟ "نظم دعم الحياةب" المتعلقة األهداف

 أن تدرج الكيفية التي يمكن النظر في ،على وجه التحديدوينبغي،  .األهداف هذه بديلة لتحقيقالمسارات مراعاة الو
أكثر  مسارات أو المؤشرات المدرجة ضمن كل هدف مقترح من أجل تعزيز/بها الغايات والغايات الفرعية و

على أهداف على التنوع البيولوجي و المترتبة ابيةاآلثار اإليج يبرز الهدف نحو المسار التأكد من أن، أي استدامة
  .األثر السلبي من يقللوأخرى، 

 
يسمقاييس وتحديد ،تحسين البياناتعن طريق  أهداف التنمية المستدامة إطار التنوع البيولوجي في ر دمجسي 

 ثالث دخالومن الضروري إ. بمختلف أهداف هذا اإلطار تربط التنوع البيولوجي مناسبة ومؤشرات وغايات
منتظمة عن ومتينة  بيانات لجمع وتحليل زيادة االستثمار إلى أوالً تدعو الحاجة ، حيثفي هذا الصدد تحسينات

 .األساسي التنوع البيولوجيعن و المرتبطة بها وخدمات النظام اإليكولوجي النظم اإليكولوجية حالة واتجاهات
األخرى للتنمية األبعاد بالتنوع البيولوجي ربط ية لعملوضع مؤشرات  علىالعمل  ومن المطلوب ثانياً زيادة

على النحو المبين في  لألمن الغذائي الجوانب المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فيما يتعلق بعلى سبيل المثال( المستدامة
 لدمجالالزمة  والمؤشرات غاياتال ، اعتمادالتعميمعملية  تعزيز ، من أجل يمكن، ثالثاًو. )أعاله 2التوصية  إطار

االستثمارات السياسات وب المتعلقة اتالقرار اتخاذ في المتعلقة بالتنوع البيولوجي اناتوالبي رأس المال الطبيعي
  .أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 2الهدف  على النحو المطلوب في تحقيق التنمية المستدامةالرامية إلى 



 

 

يجب أن و ،المستوى الوطني علىقابلة للتطبيق  2015لما بعد عام  للتنمية ألمم المتحدةاخطة  ينبغي أن تكون
الموارد المالية حشد و بلدانال التقني والعلمي بين بما في ذلك التعاون للتنفيذ، وكافية قوية وسائلتتضمن 

 لها يمكن تنفيذ وسائل 2020- 2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجيةتضمن وت .لبناء القدرات الدعمتقديم و
 الموارد لمبادرات حشد أيضاً يمكنو. 2015لما بعد عام  للتنمية ألمم المتحدةا تقدم دروساً مستفادة نافعة لخطةأن 

التنمية  بتمويل ةالمعني ةالدولي ةالخبراء الحكومي لجنة من خاللو، األمم المتحدة األخرى كياناتالتي تضطلع بها 
 .للتنوع البيولوجي موارد إضافية لتوليد متينة لتوفير وسائ ،المستدامة

 


