
 
طبع عدد محدود من لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا، 

 . االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  اشرعاالجتماع ال
  2010تشرين األول / أكتوبر29-18ناغويا، اليابان، 

  
  المؤقتالمبرر التقني  :2020-2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 

  ألهداف أيشي للتنوع البيولوجيالمقترحة  والمراحل الرئيسيةة حتملوالمؤشرات الم
  األمين التنفيذي مذكرة من
  مةمقد    -أوال 

ة للتنوع البيولوجي ـالخطة االستراتيجي ، في اجتماعه العاشر،رافـر األطـمؤتم اعتمد  - 1
أيضا علما وأحاط مؤتمر األطراف   1).10/2المقرر ( "لتنوع البيولوجيأهداف أيشي ل"، مع 2020- 2011

التي قدمت في مذكرة من األمين المقترحة  والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ،بالمبرر التقني المؤقت
  المذكرة، أعدها األمينتلك  وتحتوي هذه الضميمة على نسخة محدثة من 2.(UNEP/CBD/COP/10/9)التنفيذي 

التنفيذي، مع إجراء تعديالت في ضوء التغييرات المدخلة على األهداف في النسخة النهائية من الخطة 
  .10/2من المقرر ) ز(17 ومع مراعاة النقاط المذكورة في الفقرة ،االستراتيجية التي اعتمدها مؤتمر األطراف

المراحل  شمل جدول يال عنفض ، للمبرر التقني المحدثة موجزنسخةة على مذكروتحتوي هذه ال  -2
 التي يتعينة وأمثلة لألنشطة حتملويوضح الجدول أيضاً الوسائل الم. ةحتمل المقترحة والمؤشرات المالرئيسية
أمثلة لألهداف الوطنية ، واألكثر صلةً بكل هدفوفي االتفاقية  المتعددة القطاعات قضاياالامج العمل و، وبرتنفيذها
قد التي  من الموارد اموردباعتبارها  ةقدمهي م و،طبيعة إرشادية فقط هذه المعلوماتل و.لتنوع البيولوجيلالقائمة 

التقني مع  المبرر  لتحديثموسعةترد نسخة و.  في تنفيذ الخطةاهبة عان المصلحة في االستابحأصترغب البلدان و
  .(UNEP/CBD/COP/10/INF/12/Rev.1)المؤشرات المحتملة والمعالم الرئيسية المقترحة في وثيقة إعالمية 

                                                   
 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 3/5 على أساس التوصية 10/2تم االتفاق على نص المقرر    1

 .كنولوجية الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت14/9الستعراض تنفيذ االتفاقية والتوصية 
 UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 على أسـاس الوثيقتيـن UNEP/CBD/COP/10/9أعدت الوثيقـة    2
المرفق بالتوصية (تكنولوجية ال في ضوء التحليل الذي أجرته الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وUNEP/CBD/WG-RI/3/3و

  .والتعليقات اإلضافية من األطراف والمراقبين) 14/9
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، سيتم تطوير المبرر ))أ(5و) أ(3الفقرتان  (10/7والمقرر )) ز(17الفقرة  (10/2وتمشيا مع المقرر   -3

 الرئيسية في ضوء األعمال األخرى بشأن هذه المسائل، بما في ذلك النظر فيها من راحلالتقني والمؤشرات والم
 لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  هذهستقدمجانب فريق مخصص من الخبراء التقنيين، و

  .في اجتماعها الخامس عشر، فضال عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع
واعتمادا على الهدف وتوافر . أساس لقياس التقدم المحرزوضع خطوط هداف، أبالنسبة لعدة ينبغي، و  -4

س بديلة أكثر سنوات خط أساهناك قد تكون غير أنه . أساسكسنة لخط  2010مكن استخدام عام المعلومات، ي
  .عض األهدافمالءمة بالنسبة لب

  أيشي للتنوع البيولوجي فيلغايات وأهداف لالمؤقت المبرر التقني   - ثانيا 
  2020- 2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 

صدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع  الت . ألفة االستراتيجيالغاية
  . والمجتمعالحكومة قطاعات في جميعالبيولوجي 
 إجراءات استراتيجية للتصدي، على المدى الطويل، لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع اتخاذ في فوراينبغي البدء 

ي في جميع سياسات واستراتيجيات التنمية بيولوجات ودمج التنوع الاتساقاً في السياسوهذا يتطلب . البيولوجي
 ، االتصالهذه الغايةوتشمل نُهج تحقيق . القطاعات االقتصادية وعلى جميع مستويات الحكومةفي الوطنية و
يم  وتوسيع نطاق استخدام أدوات التخطيط مثل التقي والتوعية العامة، واألخذ بأسعار وحوافز مالئمة،والتثقيف

 المصلحة عبر جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد، بما في أصحابكما أن جميع . البيئي االستراتيجي
ويجب أيضاً تعبئة جهود المستهلكين . ذلك قطاع األعمال، سيلزم إشراكها كشركاء في تنفيذ هذه اإلجراءات

ية ودعم اإليكولوجبصمته  بغية الحد من مستدامالي واستخدامه بيولوج التنوع الحفظوالمواطنين بغية اإلسهام في 
  .اإلجراءات التي تتخذها الحكومات

الخطوات التي يمكن ب على علم بقيم التنوع البيولوجي والناس، يكون كحد أقصى 2020بحلول عام  : 1الهدف 
  . واستخدامه على نحو مستدامهحفظل اتخاذها

 إلجراء التغييرات تلفة للتنوع البيولوجي بغية إيجاد االستعدادزيادة فهم وإدراك وتقدير القيم المخمن الضروري 
ات مجموعوسيوجد تباين بين األطراف من حيث ال .مستدامال التنوع البيولوجي واستخدامه حفظلالسلوكية المطلوبة 

 األنشطة الرئيسية المستهدفة بأنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة هذه، ولكن يمكن بصورة عامة تركيز هذه
ات المجتمع جموع األعمال، والمنظمات غير الحكومية، وموقطاع، ة المحليوماتية والحكوطنعلى الحكومة ال

 ةوعيتقياس الويمكن .  بما في ذلك من حيث دورها كمنتجة ومستهلكة للسلع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،المدني
استفتاء  التنوع البيولوجي، مثل ما حدث مع بشأنوالمواقف  الدراسات االستقصائية للوعي من خالل ةالعام

وتوجد مؤشرات أخرى يمكن استخدامها . 2007لمنطقة األوروبية في عام ل الذي ُأجري البارومتر األوروبي
إلى  و،عدد الزيارات المضطلع بها إلى المناطق المحمية: لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف تشمل

خ الطبيعي وحدائق النباتات؛ وعدد البرامج التعليمية المدرسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو مواد متاحف التاري
قيام القوائم باألعمال الموصى بواستخدام التدريس المعتمدة رسمياً؛ والمشاركة في األنشطة ذات الصلة؛ ووضع 

  . اآلخرين المصلحةأصحابالمواطنين والقطاع الخاص وبها من جانب 
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ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُكحد أقصى 2020بحلول عام  : 2الهدف 
نظم  والحسابات القوميةنظم في  ، اإلقتضاء حسب،إدماجهايجري ووعمليات التخطيط  للتنمية والحد من الفقر

  .اإلبالغ
والمحلية للتنمية والحد من الفقر الوطنية اج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخطط مسيكون من شأن إد

أن يجعل من التنوع البيولوجي عامالً في  ،وفي عمليات التخطيط، فضال عن الحسابات القومية ونظم اإلبالغ
كما . بدرجة أكبر لدى واضعي السياساتالتنوع البيولوجي   لدى البلدان وأن يساعد في إبراز التنميةجداول أعمال

 صنع القرار الوطنية سيمكّن األطراف من أن تقيم على نحو مالئم اآلثار اتالبيولوجي في عمليأن إدماج التنوع 
ة يوزرات الحكومالالمترتبة على فقدان التنوع البيولوجي والمقايضات الممكنة وإلى زيادة التنسيق فيما بين 

 وفي ،يةقومسابات الحال أدوات شتى لدمج قيم التنوع البيولوجي فيبالفعل وتوجد . ةموومستويات الحك
التدابير  وتشمل أعمال االتفاقية بشأن التدابير االقتصادية والتجارية، ويات التخطيط الوطنيةملاالستراتيجيات وع

، ونظام األمم المتحدة للحسابات )TEEB(اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي دراسة ، والحافزة
 المنهجي، والتقييم البيئي االستراتيجي، وآليات حفظالتخطيط ة، والتخطيط المكاني، واالقتصادية والبيئية المتكامل

عدد البلدان التي لديها قوائم ة لهذا الهدف حتململ المؤشرات الموتش. ة اإليكولوجيالنظمخدمات المدفوعات مقابل 
 يةقومسابات الالح التي تعكس فيهاعدد البلدان  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وبيوفيزيائيةجرد 

 وتدفقات رأس المال أرصدةمات النظم اإليكولوجية كما تعكس، إذا كان ذلك مناسباً، دحالة التنوع البيولوجي وخ
.  التنوع البيولوجيتتضمنالطبيعي؛ وعدد البلدان التي لديها استراتيجيات للحد من الفقر وخطط للتنمية الوطنية 

من خالل  إطرادي شكل حكيمة أو بعلى شكل خطواتف الوطنية، يمكن إجراء هذه العمليات واعتمادا على الظرو
اج قيم التنوع البيولوجي التي يكون من األسهل حسابها وبعد ذلك تطوير أو تعزيز النظم إلدماج قيم م بإدالقيام أوال

  .التنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار
، أو  الضارة بالتنوع البيولوجي،اإلعانات، بما فيها لحوافز الغى، تُصىكحد أق 2020بحلول عام  : 3الهدف 

طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع  وتوضع وتُ،أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية تزال تدريجيا
ت الصلة، مع ذااألخرى االلتزامات الدولية االتفاقية ومع وينسجم ، بما يتمشى مستدامالالبيولوجي واستخدامه 

  .االقتصادية الوطنية- مراعاة الظروف االجتماعية
 الضارة بالتنوع البيولوجي خطوة حاسمة األهمية وضرورية ،عاناتحوافز، بما في ذلك اإليشكل إنهاء أو تعديل ال

بوضع و. اقتصادية صافية أوسع نطاقاً-  اجتماعيةمنافعلتنفيذ الخطة االستراتيجية سيكون من شأنها أيضاً توليد 
مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في االعتبار، فلن ينطوي هذا الهدف على الحاجة إلى قيام البلدان النامية 

وتهدف المفاوضات الحالية التي تُباشر في إطار جولة . بإزالة اإلعانات التي تكون ضرورية لبرامج الحد من الفقر
 واإلعانات الزراعية د األسماكيارة العالمية المتعلقة بمصا منظمة التجح وتحسين قواعدالدوحة التجارية إلى توضي

 كبيرة مع هذا الهدف، ولذلك فإنها أداة رئيسية تآزر ويمكن لهذه المفاوضات أن تولد أوجه .المشوهة للتجارة
ة بها من أجل اإلزالة  المجموعات اإلقليمية أن تتخذ مبادراتها الخاصأووباإلضافة إلى ذلك، يمكن للبلدان . لتحقيقه

 استخدام التقييم البيئي االستراتيجي ويمكن أيضا أن يكون. التدريجية لإلعانات الضارة بيئياً أو إصالح نظمها
آلية للمساعدة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة من أجل تحقيق هذا  يشكلاستخداماً أكثر فعاليةً أن 

ا الصدد في التقديرات المتعلقة بقيمة اإلعانات الضارة، باستخدام المعايير وسيتمثل أحد المؤشرات في هذ. الهدف
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ت خط ا وتُنشر بالفعل بيان.التي وضعتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بية لحفظ التنوع  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن إلنشاء أو مواصلة تطوير الحوافز اإليجا.أساس في هذا الصدد
هذه الحوافز مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات تنسجم البيولوجي واستخدامه المستدام، شريطة أن 

الصلة، يمكن أن يساعد أيضا في تنفيذ الخطة االستراتيجية وذلك عن طريق تقديم حوافز مالية أو حوافز أخرى 
  . بالنفع على التنوع البيولوجيمن شأنها أن تعود لتشجيع الفاعلين على اتخاذ اإلجراءات التي

 المصلحة على جميع أصحابووقطاع األعمال الحكومات  تكون، كحد أقصى 2020  عامحلولب : 4الهدف 
 اإلنتاج واالستهالكأو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق خطط  قد اتخذت خطوات لتنفيذالمستويات 

  .مأمونةاليكولوجية اإلحدود نطاق ال فيالطبيعية الموارد  استخدام ثيراتتأ على قد سيطرتالمستدامين وتكون 
فخفض الطلب .  ال يتجزأ من الخطة االستراتيجيةجزء إن استخدام الموارد الطبيعية ضمن حدود إيكولوجية مأمونة

ي يمكن السعي إلى الكلي وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والكفاءة في الطاقة يسهمان في بلوغ هذا الهدف الذ
 .، والتعليم والبحوث، والمسؤولية االجتماعية ومسؤولية الشركات الحكوميةأو الحوافز/ اللوائح ومن خاللتحقيقه 

 أدوات التخطيط، تدعمه في ذلكالمصلحة، أصحاب  الحوار فيما بين القطاعات ومن خاللوسيتحقق هذا الهدف 
 قضايا التنوع التي تدمج، التدابير الحافزة مثل ،دوات االقتصاديةر البيئي االستراتيجي، واألمثل تقييم  األث

حة وقابلة للقياس ووجود تقييم وضع خطط ذات أهداف واضن مؤشرات العمليات األولية، مثل وستكو .البيولوجي
 تحقيق هذا  هي المؤشرات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في اتجاه،ر البيئي االستراتيجي أو أدوات تقييم مماثلةلألث

التي لديها سياسات بشأن الممارسات ) أو نصيبها من السوق( آخر هو عدد الشركات حتملويوجد مؤشر م. الهدف
) والمفاهيم ذات الصلة( اإليكولوجية البصمةوأحد مؤشرات النتائج ذات الصلة هو . يبيولوجلتنوع اللة صديقال

  .التي تتوافر بشأنها بيانات خط أساس
  .التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام علىالمباشرة  الضغوط خفض :  باءةاتيجي االسترالغاية

 إال إذا جرى خفض أو إزالة الدوافع والضغوط المؤدية ليس من الممكن خفض أو وقف فقدان التنوع البيولوجي
 وإذا لم يتخذ إجراء ،لبيولوجيةالسكان ودخلهم، يزداد الطلب على الموارد اأعداد فمع تزايد . إلى فقدان هذا التنوع

وهكذا، يلزم بذل جهود لفك االقتران . في هذا الصدد فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على التنوع البيولوجي
زيادة  وبين الدوافع غير المباشرة والدوافع المباشرة لفقدان التنوع األحيائي وذلك بواسطة إجراء تحسينات تقنية

 وفي الحاالت التي . تحسين التخطيط المكانيمن خالل، وألراضي والبحار والموارد األخرىااستخدام الكفاءة في 
، وقدرتها على التحمللها تشغيتؤدي فيها تأثيرات ضغوط متعددة مجتمعة إلى إضعاف بنية النظم اإليكولوجية و

 أكثر من غيرها بالتدخل  الضغوط التي تسمحأنواعفإنه ينبغي إيالء أولوية التخاذ إجراءات حاسمة للحد من 
على الحل، السريع بشأنها، بينما ينبغي مواصلة بذل جهود أطول أجالً للتخفيف من آثار الضغوط األكثر استعصاء 

وسيؤدي استهداف الدوافع والضغوط التي لدينا عليها سيطرة مباشرة أكبر . مثل تغير المناخ وتحمض المحيطات
نقاط " بعض الوصول إلى الالزمة للحيلولة دون بالقدرة على التحملى االحتفاظ إلى مساعدة النظم اإليكولوجية عل

لتلك التأثيرات المترتبة على تغير المناخ التي ال على نحو أفضل الخطيرة وإلى تمكيننا من التصدي " التحول
 القطاعات وسيكون من الضروري إشراك أصحاب المصلحة في كل قطاع من. نستطيع منعها في األجل القصير

 يمكن للمدن بينما في مجاالت المسؤولية الخاصة بها، ويمكن لوزرات الحكومة أن تباشر دوراً قيادياً. االقتصادية
  .والسلطات المحلية األخرى أن تؤدي دوراً حاسماً، وال سيما من حيث التخطيط المحلي الستخدام األراضي
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 إلى النصفبما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبيعيةيع جمفقدان معدل  يخفَّض، 2020بحلول عام  : 5الهدف 
  . بقدر كبيرت الموائل الطبيعيةوتفتتدهور ، ويخفض على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر

حين أن  وفي ، فقدان التنوع البيولوجيتسببالعوامل التي  أهم ، منتالتفتو تدهورال ، بما في ذلكفقدان الموائلإن 
، وخاصة بالنظر االستمرار في فقدان الموائلعلى األرجح تعني غرافية واالجتماعية ضغوط االقتصادية والديمال

وبينما قد يكون . بقدر كبيربض معدل التغير هناك حاجة إلى خف، 2020إلى التغير في استخدام األراضي بعد عام 
، 2020ان الموائل قريبا من الصفر بحلول عام  بالنسبة لبعض النظم اإليكولوجية أن تجعل معدل فقدمن الممكن

 في كبيرخفض إجراء مر أيضا إلى األويحتاج .  لنظم أخرى أن تخفض معدل الفقدان إلى النصفاقد يكون واقعيف
 هذا تركيزوينبغي أن ينصب .  دعم التنوع البيولوجيمنالمتبقية  الموائل تمكينتها من أجل تدهور الموائل وتفت
 وكثير من وليةاألفقدان الموائل ذات القيمة المرتفعة من حيث التنوع البيولوجي، مثل الغابات الهدف على منع 
نقاط "إلى تجاوز المستمر  الفقدانأن يؤدي  وعلى منع فقدان النظم اإليكولوجية التي يحتمل فيها ،األراضي الرطبة

ويمكن تحقيق خفض فقدان . نسان رفاه اإل علىكبيرة الحجمالتي يمكن أن تسفر عن وقوع آثار سلبية " التحول
 األراضي خدام إجراء تحسينات في كفاءة اإلنتاج وفي تخطيط استخدام األراضي، واستمن خاللالموائل الطبيعية 

  آليات إدارة الموارد الطبيعيةعزيز النظم اإليكولولجية، وتترابطالمتدهورة في اإلنتاج الزراعي، وتحسين 
. ف بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لخدمات النظم اإليكولوجية التي تتيحها الموائل الطبيعيةباالقتران مع االعترا

مل المؤشرات ذات الصلة االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم اإليكولوجية والموائل المختارة، وتش
 وتوجد على نحو معقول .جيةتفتت النظم اإليكولو/ترابط و،واالتجاهات في مدى وفرة وتوزيع أنواع مختارة

بيانات جيدة فيما يتعلق ببعض الموائل، مثل الغابات، بينما سيلزم فيما يتعلق بالبعض اآلخر إجراء تحسينات في 
 معدل فقدان الموائل، هناك حاجة إلى وضع خط أساس يمكن بموجبه تحديد ما إذا تم خفض وفي سبيل .البيانات

  .ايةقياس التقدم المحرز إزاء هذه الغ
ريات افقالوال يةكاألرصدة السمحصاد جميع إدارة وعلى نحو مستدام تم ي، 2020بحلول عام  : 6الهدف 

، صيد المفرط الوذلك لتجنب النظام اإليكولوجي، هج القائمة علىبطريقة قانونية وبتطبيق النُ، النباتات المائيةو
على كبيرة تأثيرات ضارة مصايد األسماك لن  يكوالولجميع األنواع المستنفدة، إنعاش ووضع خطط وتدابير 

، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة الضعيفة باإلنقراض والنظم اإليكولوجية ةاألنواع المهدد
  .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود  السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية

 المستوى البحرية على النظم اإليكولوجيةعلى ن الضغط منوع الرئيسي الاالستغالل المفرط لألسماك هو  إن
 مليار دوالر 50ربحية تبلغ نحو فقدان يمثل  يةألرصدة السمكل، ويقدر البنك الدولي أن االستغالل المفرط يالعالم
األفضل لحصاد دارة تعتبر اإلو.  مليون وظيفة ورفاه أكثر من مليار شخص27ض للخطر نحو  وتعرسنويا

هج القائمة على النظام اإليكولوجي وإنشاء خطط استعادة لألنواع بحرية، مثال من خالل زيادة استخدام النُالموارد ال
 رصدةألالمستدام ستخدام الولضمان االبحرية  الضغط على النظم اإليكولوجية ا لتقليل مطلوبا أمرالمستنفدة،

أن يساعد على الرشيد، لصيد بشأن اونة السلوك مد مثل ،المبادرات القائمةب الستعانةلويمكن . الموارد البحرية
 تحقيق هذا الهدف مؤشر التغذية البحرية، ونسبة المنتجات في مؤشرات قياس التقدم المحرز وتشمل. ذلكبلوغ 

المحتملة  خرىاأل مؤشراتال تشملو.  أنواع مختارةتوافر وتوزيع، واالتجاهات في  من مصادر مستدامةالمستمدة
، ونسبة األرصدة المصيد لكل وحدة من وحدات الجهدد األسماك، وي من مصانهارة، وكمية المصيدنسبة األنواع الم
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وتتوافر لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة معلومات خط أساس بشأن العديد . المستغلَّة استغالالً مفرطاً

  .من هذه المؤشرات
على نحو مستدام، لضمان  والحراجة حياء المائيةاألبية ، تدار مناطق الزراعة وتر2020بحلول عام  : 7الهدف 

  .حفظ التنوع البيولوجي
سيؤدي الطلب المتزايد على األغذية واأللياف والوقود إلى فقدان متزايد للتنوع البيولوجي ولخدمات النظم 

وقد اعتمد قطاع . جي مستدامة على نحو متزايد فيما يتعلق بالتنوع البيولواإليكولوجية إذا لم تصبح نظم اإلدارة
 والمنظمات غير ،المحليةاألصلية ومجتمعات ال و،الغابات معايير لإلدارة المستدامة للغابات، كما تقوم الحكومات

 حياء المائيةاألارسات الجيدة المتعلقة بالزراعة وتربية مجهود كثيرة للترويج للمبالحكومية والقطاع الخاص 
 ال توجد حتى وبينما. نهج النظم اإليكولوجية في تنفيذ هذا الهدفأوسع ل  أيضاً تطبيقوف يساعدوس. والحراجة

اآلن معايير متفق عليها عالمياً بشأن االستدامة، بالنظر إلى تنوع نظم اإلنتاج واألوضاع البيئية، فإن كل قطاع 
نهج موحد بدرجة وكثيراً من المبادرات قد اعتمدت معاييرها الخاصة بها التي يمكن استخدامها إلى حين وضع 

. ترويج له كجزء من هذا الهدفيمكن ال التوسيم الشهادات وإصدارأو معايير وبالمثل، فإن استخدام نظم . أكبر
 حياء المائية وتربية األللغابات والزراعةبهذا الهدف مساحة النظم اإليكولوجية مل المؤشرات ذات الصلة وتش

ات المستمدة من مصادر مستدامة، واالتجاهات في التنوع الجيني المشمولة باإلدارة المستدامة، ونسبة المنتج
ويمكن . ةرئيسيال االقتصادية-  وأنواع األسماك ذات األهمية االجتماعية،، والنباتات المزروعةللحيوانات األليفة

بعض النظم اإليكولوجية ل معلومات خط أساس قدمشهادات االستدامة أن ت للنظم القائمة المتعلقة بإصدار
  .والقطاعات

ال  مستويات إلى ،الناتج عن المغذيات الزائدةالتلوث  ، بما في ذلك التلوثخفَّض، ي2020بحلول عام  : 8الهدف 
  .التنوع البيولوجيب ولنظم اإليكولوجية اأداءتضر ب

ل النظم تشغيل اً ومتزايداً لفقدان التنوع البيولوجي والختالرئيسي المغذيات، سبباً تحميليشكل التلوث، بما في ذلك 
فبنو البشر .  في األراضي الرطبة والمناطق الساحلية والبحرية ومناطق األراضي الجافةخصوصااإليكولوجية، و

وتشير االتجاهات المتمثلة في في المحيط الحيوي، " تروجين التفاعليالن"أكثر من الضعف مقدار ب فعالً زادواقد 
وتحسين السيطرة على مصادر . 2050 بحلول عام المستوىى بنفس تسيير األمور كالمعتاد إلى حدوث زيادة أخر

 أفضل، باالقتران مع على نحو الفضالت الحيوانية والتعامل مع التلوث، بما في ذلك الكفاءة في استخدام األسمدة
هما لمعالجة المياه حيثما كان ذلك مالئماً، هما أمران يمكن استخدامطبيعية استخدام األراضي الرطبة كوحدات 

ل النظم اإليكولوجية، دون تقليص استخدام لتشغيلتخفيض مستويات المغذيات إلى ما دون المستويات الحرجة 
وبالمثل، فإن . األسمدة في المناطق التي تكون فيها ضرورية بغية تحقيق خصوبة التربة واحتياجات األمن الغذائي

أن يساعدا على منع التلوث والمغذيات الزائدة من وضع وتطبيق مبادئ توجيهية وطنية بشأن جودة المياه يمكن 
مل المؤشرات ذات الصلة ترسب وتش. والنظم اإليكولوجية البحريةدخول النظم اإليكولوجية للمياه العذبة 

 األخرى المحتملةمؤشرات أن تكون ال يمكنو .النيتروجين، وجودة المياه في النظم اإليكولوجية للمياه العذبة
 بيئات المياه العذبة في المغذيات تحميل، والمغذياتوجية والمفاهيم ذات الصلة، ومجموع استخدام البصمة اإليكول

وتوجد بالفعل بيانات خط أساس . تكاثر الطحالب الضارةوالمياه البحرية، وظهور مناطق تتسم بنقص األوكسجين و
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ميتة لتفاعلي وظهور مناطق بحرية عدد من هذه المؤشرات، بما في ذلك الترسب الجوي العالمي للنيتروجين ال
  ).فعل اإلنساننتيجة لمثال لفشل النظم اإليكولوجية (

 ، حسب األولويةرتيبهاتيحدد ومساراتها، و األنواع الغريبة الغازية فعر، ت2020بحلول عام  : 9الهدف 
 هاإدخاللمنع رات االمس دارة وتوضع تدابير إل يتم القضاء عليهاو أوتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية

  .هاوانتشار
، كما أن تزايد التجارة تشكل األنواع الغريبة الغازية تهديداً كبيراً للتنوع البيولوجي ولخدمات النظم اإليكولوجية

رات إدخال مساويمكن إدارة . والسفر يعني أن هذا التهديد من المحتمل أن يزداد ما لم تُتخذ إجراءات إضافية
 تحسين من خالل تحسين الرقابة على الحدود والحجر الصحي، بما في ذلك من خاللغازية األنواع الغريبة ال

ونظرا للمسارات المتعددة إلدخال . التنسيق مع الهيئات الوطنية واإلقليمية المسؤولة عن صحة النباتات والحيوانات
ون من الضروري تحديد أولوية جهود األنواع الغازية وتواجد أنواع غريبة متعددة بالفعل في كثير من البلدان، سيك

التي أو / األنواع والمسارات التي يكون لها أكبر التأثيرات على التنوع البيولوجي و هذهالمراقبة والقضاء على
وبينما ال تتوافر مؤشرات مطورة جيداً ومنطبقة عالمياً، توجد بعض . فاعلية لمعالجتهاأكثر الموارد تكون 

 أن ويمكن.  معلومات خط األساسقدممزيد من الرصد أو تلتي يمكن أن تفيد كنقطة بداية المنهجيات األساسية ال
لديها سياسات واستراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن هذا الهدف على عدد البلدان التي لتشتمل مؤشرات العمليات 

ة األنواع الغريبة راقب بمنع وملةالمتصالدولية والمعايير صدقت على االتفاقات األنواع الغازية، وعدد البلدان التي 
تجاهات األنواع الغريبة الغازية بينما يمكن أن تشمل رات الموجهة نحو النتائج في اويتمثل أحد المؤش. الغازية

 األنواع الغريبة ات لمعرفة تأثيرومؤشر القائمة الحمراءة حالة غزو األنواع الغريبة، حتملالماألخرى المؤشرات 
  .الغازية
 والنظم ،ب المرجانيةعلى الشعالمتعددة البشرية الضغوط حد تُخفَّض إلى أدنى ، 2015بحلول عام  : 10الهدف 

 من أجل المحافظة على سالمتها ، المحيطاتضأو تحمالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرى اإليكولوجية 
  .هاوطيفتو

ل بخفض التعجيمن المهم فوتحمض المحيطات،  المتصلة بتغير المناخ اإليكولوجيبالنظر إلى أوجه القصور 
ب المرجانية لكي يتاح للنظم ظم اإليكولوجية الضعيفة مثل الشعاألخرى الواقعة على النالبشرية الضغوط 

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق . اإليكولوجية الضعيفة الوقت الكافي لمواجهة الضغوط الناجمة عن تغير المناخ
كثر من غيرها إلى إحداث تغييرات إيجابية سريعة ويشمل ذلك أنشطة مثل خفض التصدي للضغوط التي تؤدي أ

مل مؤشرات هذا وتش. لبية على النظم اإليكولوجيةالتلوث واالستغالل المفرط وممارسات الحصاد التي لها آثار س
، )ض المرجانضابيإالنسبة المئوية للمرجان الحي، و(لمناطق األحيائية والموائل لنظم اإليكولوجية لاالهدف مدى 

، وصحة ورفاه المجتمعات التي نتيجة لفعل اإلنسانومؤشر التغذية البحرية، وحدوث حاالت فشل النظم اإليكولوجية 
، ونسبة المنتجات المستمدة من مصادر  المحليةتعتمد بصورة مباشرة على سلع وخدمات النظم اإليكولوجية

  .مستدامة



UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 
Page 8 

 
 واألنواع والتنوع ،اإليكولوجيةالنظم صون الة التنوع البيولوجي عن طريق تحسين ح :  جيمة االستراتيجيالغاية
  .الجيني

في الوقت الذي تُحدث فيه اإلجراءات الطويلة األجل الرامية إلى الحد من األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع 
، ونُهج تخطيط األنواعانتعاش محمية، وبرامج المناطق ال  مثلفورية،الالبيولوجي مفعولها، فإن اإلجراءات 

 يمكن أن تساعد حفظللاستخدام األراضي، واستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة، والتدخالت األخرى الموجهة 
مة ذات القيوقد تركّز هذه اإلجراءات على األنواع . ي والنظم اإليكولوجية الحرجةبيولوجعلى حفظ التنوع ال

.  باالنقراض الرئيسية، وخاصة تلك المهمة للفقراء، فضالً عن األنواع المهددة وخدمات النظم اإليكولوجيةالثقافية
وعلى سبيل المثال، يمكن لمناطق محمية تُختار مواقعها بعناية أن تحول دون انقراض األنواع المهددة عن طريق 

  .حماية موائلها، بما يسمح لها باالنتعاش مستقبالً
المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية من على األقل   في المئة17 حفظ يتم، 2020بحلول عام  : 11الهدف 

  للتنوع البيولوجيالخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا  والبحرية، الساحليةالمناطق  من  في المئة10و
وجياً وممثلة إيكول وتتسم بالترابط الجيد،بفاعلية ومنصفة مدارة  نظم، من خالل وخدمات النظام اإليكولوجي

 ة األرضيمناظر الطبيعيةال في وإدماجها، وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقةللمناطق المحمية 
  . األوسع نطاقاةالبحريالطبيعية  والمناظر

ئة من المناطق الساحلية، في حين  في الم5 في المئة من المناطق األرضية و13ية حالياً نحو المناطق المحمتمثل 
ولذلك فإن بلوغ الهدف المقترح يستلزم تحقيق زيادة .  محميةسبة ضئيلة جداً من المحيطات المفتوحةأن ن

، مع زيادة التركيز على الصفة التمثيلية وفعالية ي العالمالمستوىمتواضعة في المناطق المحمية األرضية على 
وينبغي دمج المناطق المحمية في . حريةاإلدارة، إلى جانب بذل جهود كبيرة لتوسيع نطاق المناطق المحمية الب

 األوسع نطاقاً، على أن توضع في االعتبار أهمية التكامل مناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحريةال
 اإليكولوجي ومفهوم ترابط المع مراعاة ام اإليكولوجي،وعند القيام بذلك، ينبغي تطبيق نهج النظ. التنظيم المكانيو

وينبغي أيضاً إنشاء المناطق المحمية .  بالنسبة إلى األنواع المهاجرةترابطإليكولوجية، بما في ذلك الالشبكات ا
األصلية مجتمعات ال العمليات التشاركية والمنصفة التي تعترف بحقوق من خالل و،وإدارتها بالتعاون الوثيق مع

تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على تشمل أن  أيضاً يمكنو. المحلية والسكان الضعفاء وتحترم هذه الحقوقو
ة في مناطق اقعو فرض قيود على األنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، مما يسمح بصون المواقع الالمنطقة

. 4التفاقية كما هو موضح في المادة القضائية ل الواليةنطاق ع نية بطريقة تتسق مط خارج حدود الوالية الوتقع
 تحقيق هذا الهدف المواقع ذات األهمية من حيث فيرات ذات الصلة التي تُستخدم لقياس التقدم المحرز المؤشمن و

  المؤشرات األخرىتشملو. تفتت النظم اإليكولوجية/ترابط و،التنوع البيولوجي المشمولة بالمناطق المحمية
ق المحمية ومدى الفعالية في تصريف إيكولوجية، وحسن إدارة المناطبمناطق  المناطق المحمية غطية تالمحتملة
لمناطق عن ا ة البيانات العالميقاعدةوتوجد بالفعل بيانات خط أساس جيدة متاحة من مصادر مثل . شؤونها

االتحاد  التي وضعها ألنواع المهددة باالنقراضل الحمراء ، والقائمةمطلق لالنقراضالمنع الالتحالف من أجل والمحمية، 
  .جنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية والتابعة لهذا االتحاد، واللحفظلالدولي ل
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حالة وإدامة وتحسين النقراض باة هددالم  انقراض األنواع المعروفة، منع2020 بحلول عام : 12الهدف 
  .ها، وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهوراحفظ

اتخاذ إجراءات للتصدي للدوافع المباشرة  يتطلب نتيجة لفعل اإلنسان خطر االنقراض الحد منفي حين أن 
النقراض يمكن في كثير من باة هددالمالمعروفة والدوافع غير المباشرة للتغيير، فإن االنقراض الوشيك لألنواع 

 حماية المواقع التي توجد بها هذه األنواع المعرضة لالنقراض، وعن طريق مكافحة من خاللالحاالت منع حدوثه 
وتوجد إجراءات إضافية تركز بصورة مباشرة .  الطبيعي الحفظ خارج الموقعمن خالل، وينةالمعأسباب الخطر 

. منهاإعادة إدخال األنواع في الموائل التي اختفت عاش األنواع وحفظها، وعلى األنواع تشمل تنفيذ برامج ان
ويتمثل أحد المؤشرات ذات الصلة بهذا . ين حالة حفظ األنواع بشكل أعمويمكن استخدام إجراءات مماثلة لتحس
حفظ للوتقدم القائمة الحمراء التي وضعها االتحاد الدولي . النقراضباة هددالهدف في التغير في حالة األنواع الم

  .معلومات خط أساس جيدة بخصوص هذا الهدف
الحيوانات حيوانات المزارع ويني للنباتات المزروعة و التنوع الجالحفاظ على، 2020بحلول عام  : 13الهدف 
 ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال خرىوالتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األاألليفة 

  .وصون تنوعها الجيني الجيني تآكل التقليلوضع وتنفيذ استراتيجيات ل و،عن القيمة الثقافية
آخذ الحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية  وأللنباتات المزروعة وحيوانات المزارع  التنوع الجيني إن

. االقتصادية والثقافية- كما هو الحال بالنسبة للتنوع الجيني لألنواع األخرى ذات القيمة االجتماعيةفي التدهور 
وضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الحالي وهكذا، يحتاج األمر إلى الحفاظ على التنوع الجيني المتبقي وينبغي 

 التخزين خارج الموقع من خالل والسالالت صنافوبينما ُأحرز تقدم كبير في صون كثير من األ. للتنوع الجيني
، بما في  الطبيعيوالحفظ في الموقع.  الطبيعيفإنه لم يحرز سوى تقدم أقل في الموقع الجينات، بنوكفي الطبيعي 

) مثل تغير المناخ( المتغيرة ظروف استمرار الزراعة في المزارع، يسمح بالتكيف المستمر مع اللخالن مذلك 
خطة العمل العالمية فضال عن التنوع البيولوجي الزراعي بشأن  برنامج العمل يقدمو. ومع الممارسات الزراعية

ألغذية األمم المتحدة لمنظمة التابعة ل، المستدامالنباتية لألغذية والزراعة واستخدامها ية وراثلموارد الحفظ ال
التنوع البيولوجي بشأن ية الحيوانية، والمبادرة الدولية وراثوخطة عمل الفاو العالمية للموارد ال، )الفاو(والزراعة 

أما .  أنواع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى هذا الهدفحولات إرشاد ها جميعتقدم لألغذية والتغذية
، والتنوع الجيني للحيوانات  الطبيعيات المتعلقة بهذا الهدف فهي مجموعات المحاصيل خارج الموقعالمؤشر

ك اسمخرى اتجاهات التنوع الجيني للنباتات المزروعة، وأنواع األاألمؤشرات ال شملويمكن أن ت. األليفة األرضية
 ويمكن للتقييمات التي . الجيناتبنوكإلى االقتصادية الكبيرة، وعدد حاالت االنضمام - ذات األهمية االجتماعية

  .خطوط أساس فيما يتعلق بهذا الهدفقدم تأجرتها منظمة األغذية والزراعة أن 
  .النظم اإليكولوجيةخدمات  التنوع البيولوجي و التي تتحقق للجميع منمنافعال تعزيز :  دالة االستراتيجيالغاية
 وفيرالتي تقدمها النظم اإليكولوجية إلى البشرية، مثل تليه الخدمات التنوع البيولوجي هو األساس الذي تقوم عإن 

تعديل  ه مع أنيرغ. حداث المناخية المتطرفةالغذاء، والمياه النظيفة، وإزالة النفايات، والتخفيف من تأثيرات األ
، واأللياف، وما اءغذ، فيما يتعلق بالمثالً(وقت معين  بغية زيادة نسبة خدمات اإلمداد المقدمة في النظم اإليكولوجية

. تنخفض في العادة ات تقديمها لخدمات أخرىيإمكان إنف،  األخرىأنسب للمتطلبات البشرية هاأو جعل) إلى ذلك
 .وتهدف اإلدارة الحكيمة للنظم اإليكولوجية إلى ضمان استمرار تقديم طائفة من الخدمات أو المنافع المشتركة
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م خدمات النظم اإليكولوجية في النظم المتدهورة ومن ثم تصبح المنافع التي تعود على ات تقدييوتنخفض إمكان

 من خاللتحسين تقديم خدمات النظم اإليكولوجية في  هذه الغاية االستراتيجيةتتمثل و. المجتمعات البشرية محدودة
نبغي أن تركز الجهود على الحفاظ وي. النظم اإليكولوجية المتعددة واستعادة النظم المتدهورةتعزيز إدارة خدمات 

على النظم اإليكولوجية األرضية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية وكذلك، حيثما أمكن، 
هذه النظم، بما يسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  من استعادة هذه النظم بغية ضمان تقديم الخدمات القيمة

  .من تغير المناخ والتكيف معهفيف وفي التخ
، بما في ذلك التي توفر خدمات أساسيةالنظم اإليكولوجية  استعادة وصون، 2020بحلول عام  : 14الهدف 

مجتمعات ال وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والخدمات المرتبطة بالمياه،
  .ء والمحلية والفقراء والضعفاةاألصلي

أهمية تكتسب  ، مثل النظم التي تقدم خدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة بتوفير المياه، بعض النظم اإليكولوجيةإن
 األصليةمجتمعات ال و لحياة وسبل عيش النساءضرورية لرفاه اإلنسان وخصوصا أنها توفر خدمات إذخاصة 

نبغي إيالء أولوية لصون هذه النظم اإليكولوجية أو وتبعاً لذلك، ي.  في ذلك الفقراء والضعفاءنالمحلية، بمو
التي توفر اإليكولوجية النظم ينبغي تحديد و. الئمضمان حصول الناس على هذه الخدمات على نحو ملاستعادتها، و

 ة والوطنية على الصعد المحليتشاركية عمليات من خالل ، وتسهم في سبل العيش المحليةضروريةخدمات 
ية لضمان أن نمائخطط اإلالدمج المعلومات الناتجة عن ذلك في وينبغي .  من االتفاقية10قاً للمادة  ووفةوالعالمي

هذا الهدف صحة ورفاه ل المؤشرات وتشمل.  اإليكولوجية الحماية واالستثمارات الضروريةتتلقى هذه النظم
محلية والتنوع البيولوجي لألغذية المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على سلع وخدمات النظم اإليكولوجية ال

 أقاليم الشعوب األصلية وحالة ة حالة واتجاهات استخدام األراضي فيحتملماألخرى المؤشرات ال تشملو. واألدوية
  .اتجاهات ممارسة المهن التقليديةو

لبيولوجي ومساهمة التنوع اعلى التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز م إتما، 2020بحلول عام  : 15الهدف 
النظم من على األقل   في المئة15 الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة مخزونفي 

  . مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر،المتدهورةاإليكولوجية 
تحسين القدرة على التحمل، بما في ذلك قدرة يمكن أن يؤدي استعادة المناظر الطبيعية األرضية والبحرية إلى 

 إضافية لصالح منافعالنظم اإليكولوجية والمجتمعات على التكيف، مما يسهم في التكيف مع تغير المناخ ويولد 
ويمكن للتنفيذ األوسع نطاقاً لجهود االستعادة أن . المحلية والفقراء الريفيينو األصليةمجتمعات الالناس، وخصوصاً 

 وأن يولّد أوجه تآزر هامة مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ، في تحقيق أهداف االتفاقيةيراكثيسهم 
 حوافز خطط ويمكن ل. ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمناخ

أن ) (”REDD-plus“)تدهورها  وغاباتعن إزالة الاإلجراءات الطوعية لخفض االنبعاثات الناجمة مثل (مالئمة 
استخدام األراضي كما يمكن، في ظل ضمانات مالئمة تشمل في تخفّض، أو حتى تعكس اتجاه، التغييرات السلبية 

احترام الحقوق الخاصة باألراضي والموارد المحلية، أن تحقق منافع مشتركة كبيرة للتنوع البيولوجي وسبل العيش 
مؤشرات ال تشملو.  والنظم اإليكولوجية والموائلشمل المؤشرات ذات الصلة مدى المناطق األحيائية وت.المحلية

باستخدام قوائم الجرد الخاصة باتفاقية األمم المتحدة (ة تخزين الكربون وغازات الدفيئة األخرى حتملماألخرى ال
  .لقدرة على التكيفل ومدى الضعفلوتقييمات ) تقييمات علميةبلها يتكممع اإلطارية بشأن تغير المناخ 
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لعادل تقاسم االلحصول على الموارد الجينية ويسري مفعول بروتوكول ناغويا ل، 2015بحلول عام :  16الهدف 
  .بما يتمشى مع التشريع الوطنيله، فعيالناشئة عن استخدامها، ويتم تلمنافع والمنصف ل

...". الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةللمنافع   والمنصفالعادلتقاسم ال"ينص الهدف الثالث من االتفاقية على 
لعادل تقاسم اال بشأن الحصول على الموارد الجينية وناغويا العاشر لمؤتمر األطراف بروتوكولعتمد االجتماع او

لهدف ينبغي أن يكون انظام ملزم قانوناً، البروتوكول هذا  نألونظرا .  الناشئة عن استخدامهالمنافعوالمنصف ل
ويمكن أن . (ABS) ويجري وضع مؤشر بشأن الحصول وتقاسم المنافع.  التصديق عليه ودخوله حيز النفاذاألولي

 عدد البلدان األطراف في النظام الدولي، وعدد يل البروتوكولفعرتبطة بتة المحتملإلضافية الماتشمل التدابير 
؛ د اتفاقات الحصول وتقاسم المنافعلمنافع؛ وعدتشريعات وطنية بشأن الحصول وتقاسم ا/البلدان التي لديها ُأطر

وعدد برامج المساعدة التقنية التي ترمي إلى تعزيز البرامج الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛ وكذلك، على نحو 
  .محتمل، قيمة المنافع المتقاسمة

  . القدراتوبناءرف وإدارة المعا ،التشاركي تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط :  هاءة االستراتيجيالغاية
، يوطني أو دون الوطنيبادر بمعظم اإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقية ويضطلع بها على الصعيد ال

ويتعين في . لتنوع البيولوجيلنية ط تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الومن خاللوسيجري إنجازها 
 من خاللفق مع هذه الخطة االستراتيجية ويجب تنفيذها  أهدافاً وطنية جديدة تتدمجاالستراتيجيات الوطنية أن تُ

إجراء تحسينات في أيضا تطلب ذلك يوس.  والمجتمع واالقتصاد، الحكومةأجزاءخطط عمل تشارك فيها جميع 
 البلدان خصوصاات في جميع البلدان، وقدرفي الكبيرة المعارف وفي كيفية نشرها، فضالً عن تحقيق زيادات 

. االنتقالي  فضالً عن البلدان ذات االقتصاد،النامية  أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرةال سيما و،النامية
 جميع الغايات واألهداف االستراتيجية بلوغوسيؤدي التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية االستراتيجية إلى تيسير 

  .األخرى الواردة في هذه الخطة االستراتيجية
 ،ذينفبدأ في ت كأداة من أدوات السياسة، وقد أعد واعتمد كل طرف يكون، 2015ام بحلول ع : 17الهدف 

  .تشاركية ومحدثةو فعالةبحيث تكون   للتنوع البيولوجيةوخطة عمل وطنياستراتيجية 
لتنوع البيولوجي األداة الرئيسية لترجمة االتفاقية ومقررات مؤتمر ل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةتعتبر 

، أن تكون األطراف قد أعدت 2015ولهذا السبب، فمن الضروري، بحلول عام . طراف إلى عمل وطنياأل
 بما كأداة من أدوات السياسة، ،واعتمدت وبدأت في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية محدثة للتنوع البيولوجي

 التشاركي من جانب اإلسهامتبر يعو. يتمشى مع الغايات واألهداف المنصوص عليها في هذه الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي هذه االستراتيجات وخطط العمل الوطنية وتخطيط وتنفيذ أصحاب المصلحة طوال عملية تصميم 

 للتنوع البيولوجي وثيقةوينبغي أال تكون االستراتيجية وخطة العمل الوطنية .  الخططفاعلية لضمان أساسيا اأمر
سمح لفرادى األطراف بتحديد احتياجاتها وأولوياتها وفرصها فيما يتعلق بالتنوع ت وثيقة حية بل ة جامدتخطيط

أن على  2020 هدف عام نطويوي. البيولوجي في ضوء غاياتها الوطنية األوسع نطاقاً وبتنقيح الخطة تبعاً لذلك
التنوع البيولوجي في كأدوات فعالة لتعميم للتنوع البيولوجي تُستخدم هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 ذه الغاية تحقيق هذفي المؤشرات المتعلقة بقياس التقدم المحرز ويمكن أن تشمل . والمجتمعالحكومةجميع مجاالت 
 المصلحة أصحاب، وعدد وطنية منقحة للتنوع البيولوجيعدد البلدان التي لديها استراتيجيات وخطط عمل 
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، والتقييمات  الوطنية للتنوع البيولوجينقيح وتحديث هذه االستراتيجيات وخطط العملتعملية  في المشتركين

  . الوطنيةالوطنية لتنفيذ هذه االستراتيجيات وخطط العمل
 األصليةمجتمعات ل المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لاحترام، 2020 بحلول عام  :18الهدف 

 للمواردالمألوف واحترام استخدامها  ، المستدامواستخدامهلبيولوجي التنوع احفظ صلة بالوالمحلية ذات 
رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ ، ةالبيولوجي

  .لصلةمع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات اتفاقية الا
 ينبغي احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وحمايتها والمحافظة من االتفاقية،) ي(8شياً مع المادة تم

الخبرات المتصلة مع االستعانة ب، ام اإليكولوجي المحليعليها وتعزيزها، وينبغي استخدامها في إدارة النظ
، ينبغي حماية وتشجيع )ج(10المثل، وتمشياً مع المادة وب. يةها المألوف، بموافقة المجتمعات المعنخدامباست

الموضوعة  وتقدم اإلرشادات .االستخدام المستدامالحفظ و المتوافق مع للموارد البيولوجية مألوفاالستخدام ال
 ،تقليديةة المتعددة القطاعات الواردة في االتفاقية والمتعلقة بالمعارف واالبتكارات والممارسات القضيكجزء من ال

مل المؤشرات حالة واتجاهات التنوع اللغوي، وأعداد المتحدثين وتش.  كيفية تنفيذ هذا الهدفحولالمشورة تقدم 
تتعلق بحالة المعارف األصلية والتقليدية، مثالً حالة  مؤشرات أخرى ويجري وضع. بلغات الشعوب األصلية

  .اليمها، وحالة واتجاهات ممارسة المهن التقليديةأقفي  و، األراضي لدى الشعوب األصليةخدامواتجاهات است
 تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع إتمام، 2020بحلول عام :  19الهدف 

 المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة اآلثاره، وحالته واتجاهاته، ووظيفت و، وقيمه،البيولوجي
  .ت ونقلها وتطبيقها على نطاق واسعوالتكنولوجيا

 التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وتحديد تهديداتيحتاج كل بلد إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات لتحديد ال
وستعود أيضاً اإلجراءات المتخذة للوصول إلى هذا الهدف بالفائدة على .  واالستخدام المستدامحفظأولويات ال

 ، وتطوير تكنولوجيات جديدة،االستراتيجية عن طريق تشجيع إجراء بحوث جديدةاألهداف األخرى للخطة 
 زيادة تطوير من خالللمعارف الموجودة فعالً، يمكن تحسين إمكانية الوصول إليها وبالنسبة ل. وتحسين الرصد

 على مستويات ،مزيد من الجهودويلزم أيضاً بذل . تبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والعالميغرفة آلية 
ر في ن التي تكتنف العالقة بين التغيوع البيولوجي وتقليل أوجه عدم اليقيمتعددة، لتحسين المعارف المتصلة بالتن

وفيما يتعلق بتقاسم . اه اإلنسانرفكولوجية والتأثيرات التي تلحق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلي
ويجري وضع .  من االتفاقية16 مع المادة متمشياينبغي أن يكون ذلك التكنولوجيات المتصلة بالتنوع البيولوجي، 

غرفة عدد البلدان التي لديها آليات وطنية لالمحتملة  ويمكن أن تشمل مؤشرات العملية. لنقل التكنولوجيامؤشر 
نات شمول بياتبادل المعلومات الوطنية؛ ومدى غرفة  ليةزوار المواقع الشبكية آلعدد تبادل المعلومات؛ و

المؤشرات والتدابير العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ واستخدام المعلومات المتصلة بالتنوع البيولوجي في 
  .التقريرين الوطنيين الخامس والسادس
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ة في المستويات الحالية لحشد محسوسكحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة ، 2020بحلول عام  : 20الهدف 
وفقا و من جميع المصادر 2020- 2011لفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الموارد المالية للتنفيذ ا

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على . للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد
  .تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

 خصوصافاقية من حيث الموظفين المدربين والموارد المالية محدودة في معظم البلدان، و القدرة على تنفيذ االتإن
 االقتصاد ذات، فضالً عن البلدان النامية  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرةال سيمافي البلدان النامية، و

بقدر كبير من المستويات  لكي يمكن زيادتها  في البلدانبالفعلالقدرة الموجودة على يجب مواالة البناء و. االنتقالي
تنفيذ أمام مواجهة التحديات  من أجل ،الحالية، وتمشيا مع العملية المنصوص عليها في استراتيجية حشد الموارد

وينبغي النظر إلى هذا الهدف على أنه التزام مشترك من جانب المانحين والبلدان المستفيدة . الخطة االستراتيجية
ألنشطة ذات الصلة بالتنوع للتعاون اإلنمائي المتاحة أموال ااذ إجراءات على النحو المناسب بغية زيادة اتخقوامه 

. البيولوجي، بما يتمشى مع إعالن باريس، وكذلك بغية إيالء أولوية مناسبة في معرض استخدام هذه األموال
 20شكل جزءاً من هذا الهدف أحكام المادة وينبغي أن توضع في االعتبار عند تحقيق الزيادة في القدرات التي ت

 وتقييمات االحتياجات من الموارد التي ستجريها األطراف وتبلغ عنها خالل االجتماع الحادي عشر من االتفاقية
 وتشكل المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة دعماً لالتفاقية أحد المؤشرات .2012 األطراف في عام رلمؤتم

 التي توزع من خاللضافية الموارد المقدمة إلى البلدان النامية اإلمؤشرات ال يمكن أن تشملو. فالمتعلقة بهذا الهد
عدد الموظفين الرسميين والخبراء المؤهلين محتمل  مؤشر آخر يشملو. خالف المساعدة اإلنمائية الرسميةبآليات 

في موارد ال حشد الخاصة باستراتيجية  تقارير الرصد العالميةوستؤدي. في المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي
وتتوافر بالفعل بيانات تتصل بالمساعدة . في رصد التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدفإلى المساعدة االتفاقية إطار 

  .ه الغاية تحقيق هذنحواإلنمائية الرسمية ويمكن استخدامها كخط أساس لقياس التقدم المحرز 
  



UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 
Page 14 

  

  
 

   أيشيغايات وأهدافاللرئيسية والمؤشرات المتعلقة بوالمراحل االمحتملة، الوسائل 
  2020-2011 تنوع البيولوجيلل الخطة االستراتيجيةفي 

   *المراحل الرئيسية المقترحة  الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف
  )في شكل مختصر(

   ةحتملالمالمؤشرات 
  مؤشر جديد) = األقواس(

برامج العمل والقضايا المتعددة 
  بالموضوع صلة ألوثقاالقطاعات 

 القائم أمثلة عن الهدف الوطني
  لتنوع البيولوجيل

    والمجتمعالحكومة قطاعات في جميع التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي  –  ألفةستراتيجي االالغاية
،  كحد أقصى2020بحلول عام   - 1

 بقيم التنوع  على علمالناسيكون 
الخطوات التي يمكن بالبيولوجي و

ه واستخدامه على حفظل اتخاذها
  .نحو مستدام

تنفيذ برامج االتصال والتثقيف 
  والتوعية

  لمواطنينمن جانب االمشاركة الفعالة 
 باإلجراءت التي يقوم بهاإعداد قوائم 

  نوالمواطن
 التنمية بشأن تثقيفيةمبادئ ورسائل 

  المستدامة

يكون قد تم ، 2014بحلول عام 
لخط إجراء دراسات استقصائية 

 وإعداد واعتماد األساس
لتعزيز استراتيجيات وطنية شاملة 

  التوعية بقيمة التنوع البيولوجي

عدد الدراسات االستقصائية للرأي (
  )والوعي

  )إعداد برامج ومواد للتثقيف(
عدد الزيارات إلى المتاحف (

  ) العامةوالحدائق
 يقودءات التي إلجرااعدد برامج (

  ) العمل بشأنهاالمواطنون

 جميع تكون، 2012بحلول    العامةاالتصال والتثقيف والتوعية
 في  قد أدرجتالمواضيع البيئية

. مناهج الجامعات والمدارس
  )اليمن(

بنشاط  ماليين أوروبي يعملون 10
 في حفظ التنوع البيولوجي بحلول

 بحلول اً مليون15، و2010
  )وروبياالتحاد األ. (2013

،  كحد أقصى2020بحلول عام  - 2
قيم التنوع البيولوجي في ج مدتُ

ستراتيجيات الوطنية والمحلية اال
وعمليات للتنمية والحد من الفقر 

  حسب،إدماجهابجري والتخطيط 
 في نظم الحسابات ،اإلقتضاء

  .القومية ونظم اإلبالغ

إدراك قيمة التنوع البيولوجي وخدمات 
  النظم اإليكولوجية

  تطبيق المحاسبة البيئية
تعميم التنوع البيولوجي في 

الحد من الفقر والتنمية إستراتيجيات 
  التعاون اإلنمائيفي و

 مقابل مدفوعاتللإنشاء وتطبيق آليات 
  خدمات النظم اإليكولوجية

، الشروع في 2012بحلول عام 
 البيوفيزيائيةقوائم  العمل بشأن

للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من 
  دمات النظم اإليكولوجيةخ

، إعداد برنامج 2014بحلول عام 
 قيم التنوع البيولوجي والنظم تعكس

  يةقوم الالحساباتاإليكولوجية في 

ورقات عدد البلدان التي لديها (
استراتيجية بشأن الحد من 

تشتمل خطط تنمية وطنية /الفقر
  )على التنوع البيولوجي

عدد البلدان التي ينعكس فيها (
 البيولوجي في اإلحصاءات التنوع

  )الوطنية
 من السوق األنصبة/عدد الشركات(

لتنوع صديقة لالذات الممارسات 
  )البيولوجي

 أرصدة وتدفقات رأس المال(
  )الطبيعي

  تدابير اقتصادية وتجارية وحافزة
  لتنمية من أجل االتنوع البيولوجي 

  

،  كحد أقصى2020بحلول عام  - 3
 ،إلعاناتا الحوافز، بما فيها لغىتُ

، أو تزال الضارة بالتنوع البيولوجي
أو تعدل من أجل تقليل أو  تدريجيا

 وتوضع تجنب التأثيرات السلبية

ات اتفاقية التنوع إرشادتطبيق 
البيولوجي بشأن التقييم البيئي 
  اإلستراتيجي والتدابير الحافزة

ذات الصلة ات رشاداإلتطبيق 

 جميع  قيام(...)، 2012بحلول عام 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

قوائم   بوضعالميدان االقتصادي
الشروع في إجراء و، اإلعاناتب جرد

، (...)فعاليتها ى مدتقييم عن 

الضارة بالتنوع قيم اإلعانات (
  )البيولوجي

االنتهاء بنجاح من مفاوضات (
منظمة التجارة العالمية بشأن 

  تدابير اقتصادية وتجارية وحافزة 
  راألثتقييم 

  

                                                   
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 سبما ترد في المرفق الثاني بالوثيقةح  *
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   *المراحل الرئيسية المقترحة  الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف

  )في شكل مختصر(
   ةحتملالمالمؤشرات 

  مؤشر جديد) = األقواس(
برامج العمل والقضايا المتعددة 

  بالموضوع صلة ألوثقاالقطاعات 
 القائم أمثلة عن الهدف الوطني

  لتنوع البيولوجيل
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع وتُ

، مستدامالالبيولوجي واستخدامه 
االتفاقية مع وينسجم بما يتمشى 

ذات األخرى االلتزامات الدولية و
الصلة، مع مراعاة الظروف 

  .االقتصادية الوطنية- تماعيةاالج

منظمة التعاون والتنمية الصادرة عن 
  في الميدان االقتصادي 

 تنفيذ تدابير وطنية أو إقليمية إللغاء
 ،إلعانات االحوافز، بما في ذلك

   بالتنوع البيولوجيالضارة
إكمال مفاوضات منظمة التجارة 

 األسماك مصايدالعالمية بشأن إعانات 
  والدعم المحلي للزراعة 

 من حيث التكاليف، وكفاءتها
   على التنوع البيولوجيوتأثيراتها

 التدريجيلغاء اإل، 2016بحلول عام 
الحوافز، بما فيها برامج  لالفعال

اإلعانات المحددة في خطط برامج 
   أو تصحيحهاالعمل 

 األسماك والدعم مصايدإعانات 
  )المحلي للزراعة

  

،  كحد أقصى2020  عامحلولب - 4
وقطاع األعمال الحكومات تكون 

 المصلحة على جميع أصحابو
قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 

 من أو تكون قد نفذت خططاًخطط 
أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك 

المستدامين وتكون قد سيطرت على 
الطبيعية الموارد تأثيرات استخدام 

يكولوجية اإلحدود ال في نطاق
  .مأمونةال

  إنشاء لجان بين الوزارات
إعداد مبادئ توجيهية على الصعيد 

  الوطني
  إعداد مبادئ توجيهية قطاعية 
أحياء إدارة النظم اإليكولوجية في 

  المدن
االنتاج إعداد خطط قطاعية متعلقة ب

  االستهالكو
بين القطاعات فيما تشجيع الحوار 

  وأصحاب المصلحة
إعداد التقييم البيئي االستراتيجي 

  وأدوات اقتصادية

 الحكومات تكون، 2014بحلول عام 
علة الرئيسية من القطاع اوالجهات الف

الخاص، على مستوى القطاع أو 
 للبصمةيمات تقيقد أعدت الشركة، 

 وأعدت، ا تحدثهة التياإليكولوجي
  خطط استدامة

 يكون بإمكان، 2018بحلول عام 
الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية 

أن تبرهن على من القطاع الخاص 
  نحو تحقيق االستدامةالمحرز التقدم 

 وما يرتبط بها ة اإليكولوجيالبصمة
  من مفاهيم

 حسب البلد ،عدد القطاعات(
 التي لديها خطط إدارة والشركة،

  )تتضمن التنوع البيولوجي
 التي بها أهدافخطط العدد (

  )واضحة وقابلة للقياس
ي لديها أدوات عدد البلدان الت(

ستراتيجي تتضمن للتقييم البيئي ال
 وتطبيقها على ،التنوع البيولوجي

  )لحكومةلمتعددة لمستويات اال

 األعمال والتنوع قطاعمبادرة 
  البيولوجي

تخدام المستدام للتنوع االس
  البيولوجي

  راألثتقييم 

، تدرج مبادئ 2015بحلول عام 
التنمية المستدامة في السياسات 

  )اليمن(والبرامج القطرية 

  التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام علىالمباشرة  الضغوطخفض   –  باءةستراتيجي االالغاية
 يخفَّض، 2020بحلول عام  - 5

جميع الموائل الطبيعية، ان فقدمعدل 
بما في ذلك الغابات، إلى النصف 

على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى 
يخفض والصفر،  ما يقرب من

 بقدر الموائل الطبيعيةت وتفتتدهور 
  .كبير

  التخطيط المكاني
  إنفاذ القوانين واللوائح القائمة

خفض االنبعاثات الناجمة تنفيذ خطط 
رها تدهو والغاباتعن إزالة 

(REDD-plus) 
   اإلنتاجكفاءةإجراء تحسينات في 

النظم االعتراف بقيمة خدمات 
  اإليكولوجية

منع فقدان الغابات األصلية والموائل 
  األخرى ذات القيمة المرتفعة 

يكون قد جرى ، 2014بحلول عام 
التشريعات وتحديث استعراض 

الوطنية وخطط استخدام األراضي 
  فيوذلكوخرائط تحديد المناطق 

جرى ، واألهداف الوطنيةضوء 
توفير أدوات التخطيط المكاني 

  الستخدامها على نطاق واسع

طق افي مدى المناالتجاهات 
حيائية والنظم اإليكولوجية األ

   المختارة والموائل
االتجاهات في وفرة وتوزيع 

  األنواع
   النظم اإليكولوجيةفتتت/ترابط

من المستمدة نسبة المنتجات 
  ةمصادر مستدام

حاالت فشل النظم اإليكولوجية 
  نتيجة لفعل اإلنسان

  التنوع البيولوجي للغابات
التنوع البيولوجي البحري 

  والساحلي
  للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي 

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 
  وشبة الرطبة

  االستخدام المستدام

، خفض إزالة 2010بحلول 
الغابات في المناطق األحيائية 

  )البرازيل (%75ألمازون بنسبة با
 على تغطية الغابات عند الحفاظ

 %60 البالغ 2000مستوى عام 
 2015-2010خالل الفترة 

  )كمبوديا(
، زيادة تغطية 2012بحلول 

 %35الغابات واألشجار إلى 
  )الصين(



UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 
Page 16 

 
   *المراحل الرئيسية المقترحة  الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف

  )في شكل مختصر(
   ةحتملالمالمؤشرات 

  مؤشر جديد) = األقواس(
برامج العمل والقضايا المتعددة 

  بالموضوع صلة ألوثقاالقطاعات 
 القائم أمثلة عن الهدف الوطني

  لتنوع البيولوجيل
يتم على ، 2020بحلول عام  - 6

نحو مستدام إدارة وحصاد جميع 
ت األرصدة السمكية والالفقاريا

والنباتات المائية، بطريقة قانونية 
وبتطبيق النُهج القائمة على النظام 

كولوجي، وذلك لتجنب الصيد اإلي
ابير ، ووضع خطط وتدالمفرط

ال يكون لجميع األنواع المستنفدة، و
لمصايد األسماك تأثيرات ضارة 
على األنواع المهددة باإلنقراض 

والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن 
يرات مصايد األسماك على تكون تأث

األرصدة السمكية واألنواع والنظم 
حدود ال في نطاقاإليكولوجية 

  .مأمونةاليكولوجية اإل

 الحصاد من خاللخفض كثافة 
شراكات تعاونية مع المجتمعات 

  د األسماكيمصاهيئات المحلية و
  الصيد الرشيد السلوك بشأنمدونة   

لتنمية ل العالمية 2002عام قمة 
   للصيد الرشيدمةالمستدا

 مصايدوضع آليات إقليمية إلدارة 
  األسماك المشتركة 

 تكون، ينبغي أن 2012بحلول عام 
خطوات لتناول قد اتخذت األطراف 

 مصايد الصيد في طاقةإدارة 
األسماك الدولية التي تتطلب عناية 

  عاجلة 
 تكون، ينبغي أن 2012بحلول عام 
ممارسات الصيد قد أنهت األطراف 

  رةالمدم
يكون قد جرى ، 2015بحلول عام 

النظم على خفض الضغوط 
اإليكولوجية البحرية إلى النصف، 

  على الصعيد العالمي

  مؤشر التغذية البحرية
  توزيع ووفرة أنواع األسماك
نسبة المنتجات المستمدة من 

  مصادر مستدامة 
  )المنهارةنسبة األنواع (
  ) األسماكمصايدكمية الصيد في (
  )لكل وحدة جهدالصيد كمية (
فرط في نسبة األرصدة التي ُأ(

  )استغاللها

االستخدام المستدام للتنوع 
  البيولوجي

التنوع البيولوجي البحري 
  والساحلي

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 على مستويات األرصدة أو حفاظال
إعادتها إلى مستويات يمكن أن 

تحقيق الحد األقصى من تؤدي إلى 
، إن أمكن في داماإلنتاج المست

 2015موعد ال يتجاوز عام 
 ام اإليكولوجيوتطبيق نهج النظ

على حماية البحار وتدابير إدارة 
 األسماك فيها في موعد ال مصايد

االتحاد  (2016يتجاوز عام 
  )األوروبي

، تدار مناطق 2020بحلول عام  - 7
 حياء المائيةاألالزراعة وتربية 

على نحو مستدام، والحراجة 
  .ن حفظ التنوع البيولوجيلضما

  ام اإليكولوجيتطبيق نهج النظ
لغابات تنفيذ اإلدارة المستدامة ل

  حياء المائيةوالزراعة وتربية األ
  تطبيق آليات القانون والحوكمة
  تطبيق ممارسات زراعية جيدة

 وتطبيق ،خفض استخدام المبيدات
  اإلدارة المتكاملة لآلفات

  تشجيع إصدار الشهادات والتوسيم 
تنفيذ مبادرة ساتوياما والمبادرات 

  المماثلة 

 جميع تكون، 2012بحلول عام 
 قد حددت أو أعدتاألطراف 
 معايير تحقيق االستدامة وشجعت

جيدة في مجال الممارسات الأو /و
 حياء المائيةالزراعة وتربية األ

  والحراجة
 تكون قد زيدت، 2015بحلول عام 

 الزراعة وتربية مساحةإلى الضعف 
 والغابات المدارة وفقا ياء المائيةحاأل

  لمعايير االستدامة 

 النظم اإليكولوجية للغابات ةمساح
حياء المائية والزراعة وتربية األ

  اإلدارة المستدامةب المشمولة
 من المستمدةنسبة المنتجات 
  مصادر مستدامة

في التنوع الجيني  االتجاهات
نباتات الللحيوانات األليفة و

األسماك ذات  وأنواع المزروعة
االقتصادية -األهمية االجتماعية

  الكبيرة
 ا وما يرتبط بهة اإليكولوجيالبصمة

  من مفاهيم
استخدام الممارسات الزراعية (

  )الجيدة

االستخدام المستدام للتنوع 
مبادئ أديس أبابا (البيولوجي 

  )وخطوطها التوجيهية
 األعمال والتنوع قطاعمبادرة 

  البيولوجي
   الزراعيالتنوع البيولوجي

  التنوع البيولوجي للغابات
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

التنوع البيولوجي البحري 
  والساحلي

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 
  وشبه الرطبة

، وقف التفريخ في 2015بحلول 
لتجنب الخلط السمك أحواض 

الجيني بين سمك القد المنتج في 
األحواض وسمك القد البري 

  )جالنروي(
، استخدام التنوع 2010بحلول 

البيولوجي والموارد البيولوجية 
 على للحفاظبطريقة مستدامة، 

التنوع البيولوجي للمناظر الطبيعية 
  )السويد(

 خفَّض، ي2020بحلول عام  - 8
الناتج التلوث  ، بما في ذلكالتلوث

 مستويات إلى ،عن المغذيات الزائدة

استخدام األسمدة على نحو تشجيع 
 والتخلص من فضالت فعالمالئم و
  )ممارسات زراعية جيدة(الماشية 

 األطراف تكون، 2014بحلول عام 
 لتأثيرتقييمات وطنية قد أعدت 

تحميل المغذيات والملوثات األخرى 

  ب النيتروجينترس
ة المياه في النظم اإليكولوجية جود

  المائية

  لمياه الداخليةالتنوع البيولوجي ل
التنوع البيولوجي البحري 

  والساحلي 

 الرئيسية الملوثاتخفض ضغوط 
 التنوع البيولوجي األرضي على

والتنوع البيولوجي للمياه العذبة 
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  )في شكل مختصر(
   ةحتملالمالمؤشرات 

  مؤشر جديد) = األقواس(
برامج العمل والقضايا المتعددة 

  بالموضوع صلة ألوثقاالقطاعات 
 القائم أمثلة عن الهدف الوطني

  لتنوع البيولوجيل
 لنظم اإليكولوجية اأداءال تضر ب

  .التنوع البيولوجيبو
  الصحيتحسين معالجة مياه الصرف 

   لألراضي الرطبة الحكيماالستخدام 
  بشكل أفضل التلوث مصادرمراقبة 

وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن 
  جودة المياه 

 ووضعت ،على النظم اإليكولوجية
إستراتيجيات وسياسات لخفض هذا 

  التلوث
ظهر معظم ، ت2015ُبحلول عام 

النظم اإليكولوجية انخفاضا في 
تحميل المغذيات ومستويات الملوثات 

  األخرى

 ا وما يرتبط بهة اإليكولوجيالبصمة
 من مفاهيم

نتيجة لفعل فشل النظم اإليكولوجية 
  اإلنسان

 استخدام المغذيات مجموع(
وتحميل المغذيات في المياه العذبة 

  )والمناطق البحرية
ظهور مناطق ميتة وانتشار (

  )الطحالب الضارة

  راألثتقييم 
لتنوع البيولوجي لالمبادرة الدولية 

  للتربة

 2010عام خفضا كبيرا بحلول 
 2013  عامومرة أخرى بحلول

  ) األوربياالتحاد(

 عرف، ت2020بحلول عام  - 9
 مساراتها،واألنواع الغريبة الغازية 

 ،األولويةترتيبها حسب يحدد و
 يتم القضاء و أتخضع للمراقبةو

دارة ، وتوضع تدابير إلعليها
  .ها وانتشارهاإدخاللمنع ات المسار

زيادة فعالية المراقبة على الحدود 
  وتدابير الحجر الصحي

  ات األليفةالحيوانمعالجة اإلتجار ب
  مراقبة انتشار األنواع الغازية

تنسيق أفضل مع الهيئات تحقيق 
الوطنية واإلقليمية المسؤولة عن صحة 

  النباتات والحيوانات
معايير التدابير الصحية وتدابير 

الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية 
  ومرفق تنمية التجارة

، تحديد المسارات 2014بحلول عام 
نواع الغريبة الغازية المحتملة لأل

باستخدام إطار لتقييم المخاطر، 
 األنواع الغازية بأشدوإعداد قوائم 

ضررا، وإعداد خطط عمل 
   التشريعات ذات الصلةومراجعة

يكون قد جرى ، 2016بحلول عام 
اتخاذ إجراءات للتصدي ألهم 

مسارات اإلدخال وأخطر حاالت 
  الغزو

االتجاهات في األنواع الغريبة 
  يةالغاز

 لمعرفة مؤشر القائمة الحمراء
  تأثيرات األنواع الغريبة الغازية

عدد البلدان التي لديها (
ستراتيجيات وخطط عمل وطنية ا

  )األنواع الغازيةبشأن 
عدد البلدان التي صدقت على (

االتفاقات والمعايير الدولية ذات 
  )الصلة

، إعداد خطط 2010  عامبحلول  األنواع الغريبة الغازية 
 جميع األنواع راقبةوم لمنع عمل

 التقييم الوطني في إطارالمدرجة 
  )البرازيل(لألنواع الغريبة الغازية 

تُخفَّض ، 2015بحلول عام  - 10
البشرية الضغوط حد  إلى أدنى
 ،ب المرجانيةعلى الشعالمتعددة 

الضعيفة والنظم اإليكولوجية 
أو التي تتأثر بتغير المناخ األخرى 
ن أجل  م، المحيطاتتحمض

  .هاوظيفتالمحافظة على سالمتها و

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
  وغازات الدفيئة األخرى

تحقيق اإلدارة المثلى للنظم 
إزالة ثاني أكسيد بغية اإليكولوجية 

  الكربون
  إجراء تقييمات عن مدى الضعف 

 غير المتعلقة بتغير الضغوطخفض 
  المناخ 

  المناطق المحمية

، تقييم سالمة 2012حلول عام ب
والنظم ب المرجانية الشع

اإليكولوجية الضعيفة األخرى 
، وإعداد التي تتعرض لهاوالضغوط 

   حدإستراتيجية لخفضها إلى أدنى

لمناطق امدى االتجاهات في 
والنظم اإليكولوجية األحيائية 

النسبة المئوية (والموائل المختارة 
ض إبيضاللمرجان الحي، و

  )المرجان
    البحريةمؤشر التغذية

ل النظم اإليكولوجية حاالت فش
  نتيجة لفعل اإلنسان

صحة ورفاه المجتمعات التي تعتمد 
بصورة مباشرة على خدمات النظم 

   المحليةاإليكولوجية

  تغير المناخ والتنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي البحري 

  والساحلي 
  ألغذية والتغذية لالمبادرة الدولية 

اسات درال، دعم 2010بحلول 
إلدراج مدى البيولوجية الجغرافية 

توقع ظهور األنواع المرتبطة 
بتغيرات المناخ المحتملة باستخدام 

نظم المعلومات الجغرافية 
  )البرازيل(



UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 
Page 18 

 
   *المراحل الرئيسية المقترحة  الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف

  )في شكل مختصر(
   ةحتملالمالمؤشرات 

  مؤشر جديد) = األقواس(
برامج العمل والقضايا المتعددة 

  بالموضوع صلة ألوثقاالقطاعات 
 القائم أمثلة عن الهدف الوطني

  لتنوع البيولوجيل
   واألنواع والتنوع الجيني،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق   -   جيمةستراتيجي االالغاية

 يتم حفظ، 2020م بحلول عا - 11
من على األقل   في المئة17

المناطق األرضية ومناطق المياه 
المناطق  من  في المئة10الداخلية و
وخصوصا  والبحرية، الساحلية

 الخاصةالمناطق ذات األهمية 
 وخدمات النظم للتنوع البيولوجي

نظم مدارة ، من خالل اإليكولوجية
 وتتسم بالترابط ةمنصفبفاعلية و
ممثلة إيكولوجياً للمناطق الجيد، و

المحمية وتدابير الحفظ الفعالة 
، األخرى القائمة على المنطقة

المناظر الطبيعية  في وإدماجها
 ةالبحريوالمناظر الطبيعية  األرضية

  .األوسع نطاقا

حماية المناطق الحرجة المحددة وفقا 
للمرفق األول التفاقية التنوع 

تنوع المناطق ذات ال(البيولوجي 
 توفرالتي مناطق الكبير واليولوجي بال

  )خدمات هامة
األصلية  مجتمعاتالالتعاون مع 

  والمحلية
اإلدارة الفعالة والمستدامة للمناطق 

  المحمية
 مناظرالإدراج المناطق المحمية في 

 األوسع ة والبحرية األرضيةالطبيعي
  نطاقا

 مع ام اإليكولوجيتطبيق نهج النظ
  ترابطالمراعاة 

األنشطة الضارة /لياتالحد من العم
  بالتنوع البيولوجي

، في المناطق 2012بحلول عام 
البحرية، إنشاء شبكة عالمية لنظام 

شامل وتمثيلي ومدار على نحو فعال 
   الوطنية واإلقليمية المحميةللمناطق

، تكون جميع 2012بحلول عام 
المناطق المحمية مدارة على نحو 

  فعال
ج جميع ، تدم2015بحلول عام 

ناطق المحمية ونظم المناطق الم
 ة الطبيعيمناظرالالمحمية في 

 األوسع نطاقا، ة والبحريةاألرضي
  والقطاعات ذات الصلة

  مدى تغطية المناطق المحمية 
  فعالية إدارة المناطق المحميةمدى 

االتجاهات في مدى المناطق 
األحيائية والنظم اإليكولوجية 

  المختارة والموائل
م اإليكولوجية جودة المياه في النظ

  المائية
    النظم اإليكولوجيةفتتت/ترابط

  مؤشر التغذية البحرية
 في المناطق المحمية تغطية

  يكولوجيةاإلمناطق ال
  

  المناطق المحمية 
التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 

  شبه الرطبة األراضي و
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

  التنوع البيولوجي الجزري
يولوجي البحري التنوع الب
  والساحلي

  التنوع البيولوجي للجبال
اإلستراتيجية العالمية لحفظ 

  النباتات
  

، إنشاء شبكة تمثيلية 2012بحلول 
للمناطق المحمية البحرية 

  )النرويج(
 موقعا 713، إنشاء 2030بحلول 

 موقعا من 80لألراضي الرطبة و
المواقع ذات األهمية الدولية، 

 من األراضي %90وحماية 
  )الصين(الرطبة في البلد 

 يكون ما 2013عام بحلول نهاية 
المساحة  من %49.5يزيد عن 

 التي تمثل جميع األرضية للبلد
ضمن داخلة النظم اإليكولوجية 

المناطق المحمية، مما يضمن بقاء 
  ) بوتان(جميع األنواع التمثيلية 

 نعم، 2020بحلول عام  - 12
ة هددالمالمعروفة انقراض األنواع 

وإدامة حالة النقراض وتحسين اب
حفظها، وال سيما بالنسبة لألنواع 

  .األكثر تدهورا

  تحديد وحماية المناطق ذات األولوية
  ستعادة األنواع وحفظهاالتنفيذ برامج 

   الطبيعيتدابير الحفظ خارج الموقع
إعادة إدخال األنواع إلى الموائل التي 

   منها اختفت
ألنواع مة لمهتحديد وحماية المناطق ال

  المعرضة للخطر

تكون قد ، 2012بحلول عام 
األنواع المتعلقة ب المعلومات روجعت

 ويكون قد جرىالمهددة باالنقراض 
اتخاذ تدابير حفظ لمنع حاالت 

  االنقراض الوشيكة
 كون قد ُأجريتت، 2014بحلول عام 

لقائمة الحمراء تقييمات وطنية أولية ل
  الوطنية

، وضع 2016بحلول عام 
 لمنع حاالت االنقراض يةيجستراتا

لجميع األنواع المهددة على الصعيد 
  الوطني

  

التغير في حالة األنواع المهددة 
  باالنقراض

  تغطية المناطق المحمية
التي تمت حمايتها من نسبة ال(

 المهددةالمعروفة األنواع 
  )باالنقراض

اإلستراتيجية العالمية لحفظ 
  النباتات

  المبادرة العالمية للتصنيف
رنامج العمل بشأن المناطق ب

  المحمية

يكون قد جرى ، 2015  عامبحلول
تحسين حالة حفظ األنواع المهددة 

باالنقراض بحيث تكون نسبة 
قد األنواع المهددة باالنقراض 

مقارنة بال %30انخفضت بمقدار 
، بدون زيادة في 2000عام إلى 

ألنواع التي لمئوية لنسبة اال
 على الصعيد أصبحت منقرضة

  )السويد(قليمي اإل
 %50  نسبة، حفظ2012بحلول 

من النباتات المهددة باالنقراض 
  )اليابان(
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على التنوع الجيني للنباتات 
المزروعة وحيوانات المزارع 

والحيوانات األليفة والتنوع الجيني 
لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع 

عية  ذات القيمة االجتماخرىاأل
واالقتصادية فضال عن القيمة 

الثقافية، ووضع وتنفيذ 
استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني، 

  .وصون تنوعها الجيني

 المحاصيل أنواع على الحفاظ
   في المزارع والحيوانات

 البرية قاربإنشاء مناطق محمية لأل
واألنواع األخرى ذات القيمة 

االقتصادية وكذلك القيم -االجتماعية
  يةالثقاف

  . الجيناتبنوكمواصلة إنشاء وتطوير 

في ج ، تدر2014بحلول عام 
اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

برامج حفظ التنوع لتنوع البيولوجي ل
الجيني للمحاصيل والحيوانات داخل 

  الطبيعيالموقع 

التنوع الجيني في تجاهات الا
نباتات الللحيوانات األليفة و

ات  وأنواع األسماك ذالمزروعة
االقتصادية –األهمية االجتماعية

  الكبيرة
 بنوك حاالت االنضمام إلىعدد (

  )الجينات
مجموعات المحاصيل خارج (

  ) الطبيعيالموقع

  التنوع البيولوجي الزراعي
اإلستراتيجية العالمية لحفظ 

  النباتات
  غذية والتغذيةلألالدولية المبادرة 

يكون قد جرى ، 2010بحلول 
 من %60 بتهلما نسالحفظ الفعال 
  البريةقارب لألالتنوع الجيني

في  النباتات المزروعةألنواع 
، وذلك في الموقع البرازيل

  )البرازيل(أو خارجه /الطبيعي و

  النظم اإليكولوجيةخدمات  التنوع البيولوجي و التي تتحقق للجميع منمنافعالتعزيز   –  دالةستراتيجي االالغاية
  استعادة،2020بحلول عام  - 14

التي النظم اإليكولوجية وصون 
، بما في ذلك توفر خدمات أساسية

 وتسهم الخدمات المرتبطة بالمياه،
في الصحة وسبل العيش والرفاه، 

مع مراعاة احتياجات النساء 
 والمحلية ةمجتمعات األصليالو

  .والفقراء والضعفاء

إنشاء شبكات إيكولوجية وممرات 
المناطق المحمية وضفاف بين تربط 

جوية للطيور المسارات النهار واأل
  المهاجرة، الخ

تطبيق اإلدارة المتكاملة ألحواض 
األنهار، واإلدارة المتكاملة للمناطق 

  الساحلية
تنفيذ مبادرة ساتوياما والمبادرات 

  المماثلة
تحديد خدمات التنوع البيولوجي 

والنظم اإليكولوجية ذات القيمة الكبيرة 
  للفقراء والضعفاء

يكون قد جرى ، 2012بحلول عام 
عن  المعلومات ومراجعةإكمال 

الخدمات التي توفرها النظم 
اإليكولوجية والمنافع التي تحصل 

  واألصليةعليها المجتمعات المحلية 
يكون قد جرى ، 2014بحلول عام 

إعداد إستراتيجيات أو سياسات 
 لتحسين توفير خدمات النظم وطنية

  وذلكاإليكولوجية والحصول عليها
همة في إستراتيجيات الحد من كمسا

   المستدامةالفقر والتنمية

    النظم اإليكولوجيةتفتت/ترابط
صحة ورفاه المجتمعات التي تعتمد 

مباشرة على خدمات النظم 
  اإليكولوجية المحلية

التنوع البيولوجي المستخدم في 
  األغذية واألدوية

فشل النظم اإليكولوجية حاالت 
  نتيجة لفعل اإلنسان

اتجاهات استخدام حالة و(
األراضي في أقاليم الشعوب 

  )األصلية
ممارسة في الحالة واالتجاهات (

  )المهن التقليدية

لتنمية من أجل االتنوع البيولوجي 
  والحد من الفقر

، استعادة ما 2012  عامبحلول
 هكتار من 33 000مجموعه 

 الغابات المرتفعة وأراضي الخث
  )فنلندا (المجفَّفة

 %8.7لمحمية تغطي المناطق اس
 بحلول %12 و2013  عامبحلول
  )جنوب أفريقيا (2028عام 

تصل تغطية س، 2012  عامبحلول
 من %12المناطق المحمية إلى 

 المساحة األرضية في البلد مجموع
 2017عام  بحلول %15و
  ) األردن(

م إتما، 2020بحلول عام  - 15
على  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز 

وع البيولوجي ومساهمة التنالتحمل 
 الكربون، من خالل مخزونفي 

الحفظ واالستعادة، بما في ذلك 
 من  في المئة على األقل15استعادة 

 مما ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية 

خفض االنبعاثات الناجمة تنفيذ آليات 
  هاهورإزالة الغابات وتدعن 

أراضي الخث واألراضي حماية 
  الرطبة الرئيسية األخرى

  تحسين إدارة التربة 
زيادة جهود استعادة المناظر الطبيعية 

  األرضية

يكون قد جرى ، 2014بحلول عام 
 معلومات عن جعةاتجميع ومر

المساهمة المحتملة لجميع النظم 
 ،اإليكولوجية في تخزين الكربون وعزله

 إسهاموإعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز 
 النظم قدرةالتنوع البيولوجي في 

  كربونوتخزين ال على التحملاإليكولوجية 

االتجاهات في مدى المناطق 
األحيائية والنظم اإليكولوجية 

  والموائل المختارة
  سالمة تغذية النظم األخرى

تخزين الكربون وغازات الدفيئة (
 قوائم جرداستخدام ب(األخرى 

ية األمم المتحدة اإلطارية اتفاق

  تغير المناخ والتنوع البيولوجي
  التنوع البيولوجي للغابات

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 بحلول %30 إلى التحريجزيادة 
  عام بحلول%33 و2020عام 

  ) بولندا (2050
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يسهم بالتالي في التخفيف من تغير 

المناخ والتكيف معه ومكافحة 
  .التصحر

لمناقشة في سياق لخطط حوافز طرح 
تغير المناخ المتعلقة بمفاوضات ال

لنظم بشأن اوخطط إضافية 
اإليكولوجية األرضية والنظم 

ة والنظم اإليكولوجية للمياه العذب
   األخرىالساحليةاإليكولوجية 

يكون قد جرى ، 2014بحلول عام 
تنفيذ خطة وطنية يجري وضع و

 إلى الستعادة النظم اإليكولوجية
  وضعها

لة بتقييمات بشأن تغير المناخ مكم
  )علمية

تقييم مدى الضعف والقدرة على (
  )التكيف

يسري ، 2015بحلول عام  - 16
بشأن مفعول بروتوكول ناغويا 

لحصول على الموارد الجينية ا
لمنافع لعادل والمنصف لتقاسم االو

الناشئة عن استخدامها، ويتم 
يله، بما يتمشى مع التشريع فعت

  .الوطني

تقنية إلعداد األطر المساعدة التوفير 
والتشريعات الوطنية المتعلقة 

م المنافع وتنفيذ النظام بالحصول وتقاس
  الدولي 

ي خدممستل موجهةتنفيذ أنشطة توعية 
  ومقدمي الموارد الجينية

توفير مساعدة تقنية لدعم البحوث 
بغية توليد واستخدام الموارد الجينية 

  القيمة

 جميع تكون، 2014بحلول عام 
 سياسات داخلية  قد أعدتالبلدان

 في التدابير ذات الصلة بما تشرعو
مع االتفاقية والنظام الدولي يتمشى 

ما لحصول وتقاسم المنافع، حسبل
  يكون مناسباً

  

على الموارد الجينية الحصول 
  وتقاسم المنافع 

عدد البلدان األطراف في النظام (
بشأن الدولي والمعاهدة الدولية 

ية لألغذية وراثالموارد ال
  )والزراعة

عدد األطر والتشريعات الوطنية (
  ) وتقاسم المنافعالمتعلقة بالحصول

عدد االتفاقات المتعلقة بالحصول (
  )وتقاسم المنافع

  )عدد برامج المساعدة التقنية(
  )قيمة المنافع المتقاسمة(

الحصول على الموارد الجينية 
  وتقاسم المنافع

منها  15 المادة االتفاقية في نصت
الواقعة المبادئ وااللتزامات على 

 فيما يتصلعلى األطراف 
  تقاسم المنافعبالحصول و

  مبادئ بون التوجيهية 
  

، اإلعداد الكامل 2010بحلول 
لحصول وتقاسم لللبرامج الوطنية 

المنافع ووجود عدد كاف من 
العاملين لحماية المعارف التقليدية 

  )السويد (للسكان األصليين

   القدراتوبناءف وإدارة المعارالتشاركي  تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  – هاءة اإلستراتيجيالغاية
 كل يكون، 2015بحلول عام  - 17

د واعتمد كأداة من قد أعطرف 
ذ ينفبدأ في ت، وأدوات السياسة

 ةوخطة عمل وطنياستراتيجية 
بحيث تكون فعالة للتنوع البيولوجي 
  .وتشاركية ومحدثة

  مواصلة إعداد عمليات تخطيط وطنية 
غرفة مواصلة تطوير آليات وطنية ل

   تبادل المعلومات
حيثما يكون مالئما، ينبغي وضع 

   يةوطنإستراتيجيات إقليمية ودون 
االستخدام الفعال لإلستراتيجيات 

لتنوع لوخطط العمل الوطنية 
البيولوجي كأدوات لتعميم التنوع 

 الحكومةالبيولوجي في جميع قطاعات 
  والمجتمع

  

 كل طرف يكون، 2012بحلول عام 
 األهدافمجموعة من قد اعتمد 
 للمساهمة في تحقيق الوطنية
 العالمية لهذه الخطة األهداف

في بدأ يكون قد اإلستراتيجية و
ستراتيجيته الوطنية اإدراجها في 

  لتنوع البيولوجيل

عدد البلدان التي لديها (
إستراتيجيات وخطط عمل وطنية 

  )لتنوع البيولوجيلمنقَّحة 
 المصلحة أصحابعدد (

 في النهوض بهذا ينالمشارِك
  )التنقيح

تنفيذ اإلستراتيجيات تقييم مدى (
لتنوع لوخطط العمل الوطنية 

  )البيولوجي

جميع برامج العمل والقضايا 
  المتعددة القطاعات والمبادرات
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 احترام، 2020بحلول عام  - 18

المعارف واالبتكارات والممارسات 
 األصليةمجتمعات لالتقليدية ل

التنوع حفظ صلة بالوالمحلية ذات 
،  المستدامدامهاستخالبيولوجي و

 المألوف واحترام استخدامها
ة، رهنا بالتشريع  البيولوجيمواردلل

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

  )ج(10والمادة ) ي(8مادة تنفيذ ال
تنفيذ ودعم مبادرة ساتوياما 

  والمبادرات المماثلة
  

يكون قد جرى ، 2012بحلول عام 
استعراض استخدام المعارف 

، واالبتكارات والممارسات التقليدية
األصلية مجتمعات البالتعاون مع 

  المحليةو
 تضعوكون قد ت، 2014بحلول عام 

تدابير مالئمة لحماية المعارف 
األصلية مجتمعاتالالتقليدية وحقوق 

المحلية في استخدام معارفها و
  وابتكاراتها وممارستها التقليدية

يكون قد جرى ، 2016بحلول عام 
 إستراتيجية لتشجيع وإيجادإعداد 

المعارف واالبتكارات والممارسات 
التقليدية، بموافقة حائزي المعارف 

  التقليدية

حالة واتجاهات التنوع اللغوي 
   المتحدثين باللغات األصليةعدادوأ
حالة واتجاهات استخدام (

األراضي في أقاليم الشعوب 
  )األصلية

اتجاهات ممارسة المهن حالة و(
  )التقليدية

المعارف واالبتكارات والممارسات 
  التقليدية

  نسبة، تكون2010  عامبحلول
 من حاالت الحصول على 100%

 قد تمت بموافقةالمعارف التقليدية 
 والتقاسم اإللزامي ،ة عن علممسبق

 وتقاسم المتولدة عن ذلك،للمعارف 
  )البرازيل(المنافع 

 إتمام، 2020بحلول عام  - 19
تحسين المعارف والقاعدة العلمية 

والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع 
 ،هوظيفت و، وقيمه،البيولوجي

 المترتبة اآلثاروحالته واتجاهاته، و
معارف تقاسم هذه الوعلى فقدانه، 

 ونقلها والقاعدة والتكنولوجيات
  .وتطبيقها على نطاق واسع

تبادل غرفة مواصلة تطوير آلية 
المعلومات على الصعيدين الوطني 

  والعالمي 
 وعالقتهتحسين فهم التنوع البيولوجي 

 ورفاه ام اإليكولوجيبخدمات النظ
  فقدانه المترتبة على ثار اآلاإلنسان و

أسباب  اءإز نييقّالخفض حاالت عدم 
وآثار فقدان التنوع البيولوجي في 

  سيناريوهات المستقبل
ة على والقدرالعالمي تحسين الرصد 

  استخدام المؤشرات 
  تحسين التفاعل بين العلوم والسياسات

يكون قد جرى ، 2012بحلول عام 
استعراض للمعارف ذات الصلة 
والتكنولوجيات المحتملة المتاحة 

معارف داخل البلد والفجوات في ال
والتكنولوجيات الضرورية لتنفيذ 

  االتفاقية
يكون قد تم ، 2014بحلول عام 

تبادل غرفة إنشاء آلية وطنية ل
المعلومات، ووضع إستراتيجية 

لتحسين الحصول على المعارف 
  والتكنولوجيات

   قيد اإلعدادمؤشرال
عدد البلدان التي تستخدم (

 ومدى مؤشرات التنوع البيولوجي
  )تسم بها بياناتهاالتغطية التي ت

عدد حاالت المساعدة التقنية (
  ) إلى البلدان الناميةالمقدمة 

عدد البلدان التي لديها مواقع (
تبادل غرفة شبكية لآللية الوطنية ل

  )المعلومات
 موقع شبكيفي السنة لكل /عدد الزائرين(

  )الوطنية لغرفة تبادل المعلومات لآللية
مدى جودة المحتوى الشبكي (

  )ات المقدمة على اإلنترنتوالخدم
التنوع عن معلومات استخدام ال(

التقريرين البيولوجي الواردة في 
  )الوطنيين الخامس والسادس

تحديد والرصد والمؤشرات ال
  والتقييم

  نقل التكنولوجيا والتعاون
  المبادرة العالمية للتصنيف

تشجيع تبادل ونقل التكنولوجيات 
امية المستدامة بيئيا بين البلدان الن

تنفيذ برامج عمل اتفاقية من أجل 
التنوع البيولوجي على نحو فعال، 

 20 من المادة 4وفقا للفقرة 
  ) البرازيل (16والمادة 
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كحد ، 2020بحلول عام  - 20

أقصى، ينبغي إحداث زيادة 
ة في المستويات الحالية محسوس

لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال 
للخطة االستراتيجية للتنوع 

 من 2020-2011البيولوجي 
جميع المصادر وفقا للعملية 
الموحدة والمتفق عليها في 

ويخضع . استراتيجية حشد الموارد
هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على 

تقييمات االحتياجات إلى الموارد 
  .التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

  ة اإلنمائية الرسمية ساعدزيادة الم
  تعزيز القدرات المحلية 

  تنفيذ آليات تمويل ابتكارية 
  تطبيق التخصيص المالئم للموارد

تحسين الحوار والتنسيق بين المانحين 
ومتلقي المعونة الثنائية والمتعددة 

  األطراف 
  تدريب وبناء القدرات الاالضطالع ب

 وتبادل المهنيةتشجيع الشبكات 
  الخبرات 

ة اإلنمائية الرسمية ساعدتقديم الم  
  التفاقية ل ادعم

عدد المسؤولين والخبراء (
المؤهلين في المسائل المتعلقة 

  )بالتنوع البيولوجي

، الحصول على 2010  عامبحلول  
 من ،موارد مالية جديدة وإضافية

المصادر العامة والخاصة والمحلية 
 وإتاحتها لالستخدام في ،والدولية

ن من التنفيذ البرازيل، بما يمكّ
برامج عمل بالفعال اللتزاماتها 

، وفقا  التنوع البيولوجيتفاقيةا
  ) البرازيل (20للمادة 

 -----  


