
 مؤتسر األطراف في االتفاقية
 الستعلقة بالتشهع البيهلهجي

 ذخع االجتساع الثالث
 6172ديدسبخ/كانػف األوؿ  71-4كانكػف، السكديظ، 

 *مغ ججوؿ األعساؿ السؤقت 71البشج 
 

 هع البيهلهجي والتشسية السدتدامة; مذكرة تقشيةالتش
 محكخة مغ األميغ التشفيحي

 معلهمات أساسية

والسجتسعات  أصحاب السرمحة السعشييغ،األشخاؼ وجسيع ، 76/4مغ السقخر  7في الفقخة شجع مؤتسخ األشخاؼ  -7
أىجاؼ أيذي لمتشػع و  6161-6177ع البيػلػجي الخصة االستخاتيجية لمتشػ و  إدماج وتعسيع أىجاؼ االتفاقيةعمى األصمية والسحمية، 

لتشسية السدتجامة اأىجاؼ ، وجسيع 6170خصة األمع الستحجة اإلنسائية لسا بعج عاـ في  6101البيػلػجي والخؤية ذات الرمة لعاـ 
6101 لعاـ لتشسية السدتجامةا)التي تعخؼ اآلف باسع خصة ذات الرمة 

والسؤشخات، وكحلظ  السدتجامة( واألىجاؼ التشسيةوأىجاؼ  1
 ىسية البالةة لخجمات ووضائ  التشػع البيػلػجي والشطع اإليكػلػجية مغ أجل التشسية السدتجامة األمع إبخاز وسائل التشفيح، 

وضائ  اج مالسذاركة في العسميات الجارية لزساف إد مػاصمةاألشخاؼ مغ خالؿ كسا شمب إلى األميغ التشفيحي دعع  -6
، ومغ خالؿ 6170الستحجة لمتشسية لسا بعج عاـ  األمعالشطع اإليكػلػجية بذكل مشاسب في خصة و ي التشػع البيػلػجوخجمات 

في القزاء عمى  الشطع اإليكػلػجيةو  التشػع البيػلػجيوضائ  وخجمات اج ممػاصمة مداعجة األشخاؼ في جيػدىا الخامية إلى إد
 ( 76/4مغ السقخر  )ج( 0)الفقخة  الفقخ وتحقيق التشسية

تعسيع التشػع البيػلػجي في تشفيح عمى يحث األشخاؼ  مقخرسذخوع ، باألوؿ افي اجتساعيتشفيح، الييئة الفخعية لم صتوأو  -0
الػششية وخصط العسل السدتجامة ذات الرمة، وبالتالي تعديد الخوابط بيغ الجيػد السبحولة لتشفيح االستخاتيجيات  التشسيةجسيع أىجاؼ 

 ( 7/4التػصية مغ  71الفقخة التشسية السدتجامة ) أىجاؼوخصط ت استخاتيجياو لمتشػع البيػلػجي 
األميغ التشفيحي بذأف الخوابط بيغ أىجاؼ أيذي لمتشػع  التي أعجىاسحكخة ال، وبشاء عمى السذار إليو أعالهصمب واستجابة لم -4

فخيق الجعع ع الػكاالت األعزاء في األميغ التشفيحي، بالتعاوف الػثيق مأعج  6101،2 لعاـ لتشسية السدتجامةاالبيػلػجي وخصة 
، مشطسة األغحية والدراعة) العامل السفتػح باب العزػية السعشي بأىجاؼ التشسية السدتجامةلمفخيق التابع مع الستحجة التقشي لأل

متشػع البيػلػجي ي ليشتسكالجور ال عغوالبشظ الجولي(، محكخة تقشية  لمبيئة، بخنامج األمع الستحجةو بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي، و 
تحجيج الفخص الخئيدية لتحقيق أىجاؼ التشسية في ، مغ أجل مداعجة صشاع القخار 6101 خصةوالشطع اإليكػلػجية في تحقيق 

العذخيغ الػاردة وأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي  6161-6177السدتجامة مغ خالؿ تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 
 يحه الػثيقة بسخفق الفي  التقشيةسحكخة التخد   و فييا

                                                           
* UNEP/CBD/COP/13/1  
  11/7السخفق بقخار الجسعية العامة  1
2 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9  
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 السخفق
 التشهع البيهلهجي والتشسية السدتدامة

 مذكرة تقشية
 التشهع البيهلهجي ضروري لتحقيق التشسية السدتدامة

ا دولة، إشار  790البالغ عجدىا في األمع الستحجة ، التي وافقت عمييا الجوؿ األعزاء 6101 ـلعا لتشسية السدتجامةا تزع خصة
التشػع ويحتل مجسػعة مغ التحجيات السجتسعية العالسية   لمتةمب عمىقابمة لمتجدئة العالسية وغيخ الةايات الىجاؼ و األشسػحا مغ 

بذكل  وىسا يديسافالسختبصة بيا   والةاياتالسدتجامة التشسية في العجيج مغ أىجاؼ  ةبارز مكانة البيػلػجي والشطع اإليكػلػجية 
التشػع البيػلػجي في مخكد العجيج مغ األنذصة االقترادية، وال سيسا تمظ الستعمقة و الخفاه والتشسية البذخية  مباشخ في أولػيات 

ما يقخب مغ نر  عجد الدكاف يعتسج ومرايج األسساؾ  وعمى الرعيج العالسي، ، والحخاجة السحاصيل والثخوة الحيػانيةبدراعة 
العجيج مغ األشخاص األكثخ ضعفا بذكل مباشخ عمى التشػع البيػلػجي يعتسج ، و عيذيا اعتسادا مباشخا عمى السػارد الصبيعية لكدب

 السعيذية اليػمية  يعلمػفاء باحتياجات
 أهداف التشسية السدتدامةيداهم في تحقيق  3131-3122تشفيذ الخظة االستراتيجية للتشهع البيهلهجي 

سجت بسػجب اتفاقية التي اعتُ الػاردة فييا و وأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي  6161-6177الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي ب ُأِقخ
مع  6101خصة عاـ  وتتدقالتشػع البيػلػجي  الستعمقة بعالسي لألعساؿ ذات األولػية الشار اإلزع بػصفيا تالتشػع البيػلػجي 

وىشاؾ دعع وتعديد متبادؿ بيغ أىجاؼ التشسية  االلتدامات الجولية القائسة األخخى، بسا في ذلظ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 
  خخى يداىع في تحقيق األ إحجاىساتشفيح فإف ، وبالتالي الخصة االستخاتيجيةالسدتجامة و 

 التقشيةالغرض من هذه السذكرة 
نب اإلى جو "  6101 عاـل لتشسية السدتجامةا"التشػع البيػلػجي وخصة  السعشػنة قريخةاللمػثيقة  تقشيةىحه السحكخة بسثابة تكسمة  تعجِ أُ 
" 6101 لعاـ لتشسية السدتجامةاوخصة خوابط بيغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ال" السعشػنة ػثيقةال
(UNEP/CBD/SBSTTA/INF/9فإني ،)في مجاؿ التشسية والسيشييغ  اتيجؼ إلى مداعجة صشاع القخار مثل مسثمي الحكػما ت

أىجاؼ الرالت بيغ السحكخة عخض ت  و أكثخ سيػلةأىجاؼ التشسية السدتجامة بذكل يق فيع مداىسات التشػع البيػلػجي في تحق عمى
  العذخيغ الػاردة فيياوأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي  6161-6177والخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي التشسية السدتجامة 
 يذي لمتشػع البيػلػجي وأىجاؼ أ أىجاؼ التشسية السدتجامةلمخوابط بيغ  ممخرا 7ويقجـ الججوؿ 
السختبصة والةايات وأىجاؼ محجدة مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة وصفا أكثخ تفريال لمخوابط بيغ التشػع البيػلػجي  6ويقجـ الججوؿ 

 إلى أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي مخجعية بيا، ويػفخ أيزا إحالة 
تججر اإلشارة إلى أف التشػع  غيخ أنووالتشػع البيػلػجي  مة أىجاؼ التشسية السدتجا غاياتوتػضح الججاوؿ الخوابط السباشخة بيغ 

 تحميميا في ىحه الػثيقة يجخي أخخى ال  غاياتأيزا بذكل غيخ مباشخ في تحقيق  يسكغ أف يديعالبيػلػجي 

مغ الخصة  وأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ذات الرمة أىجاؼ التشسية السدتجامة الدبعة عذخيػضح الججوؿ أدناه الخوابط بيغ و 
  6161-6177االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 

 التشسية السدتدامة وأهداف أيذي للتشهع البيهلهجي أهدافلروابط بين لملخص  -7الججوؿ 

ذات  أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ىجؼ التشسية السدتجامة
 3الرمة

 14و 7و 6و 2 القزاء عمى الفقخ بجسيع أشكالو في كل مكاف -1
 18و 13و 7و 6و 4 جػع وتػفيخ األمغ الةحائي والتةحية السحّدشة وتعديد الدراعة السدتجامةالقزاء عمى ال -2

                                                           
 تخد الريةة الكاممة ألىجاؼ أيذي في التحييل  3



UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1 
Page 3 

 

ذات  أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ىجؼ التشسية السدتجامة
 3الرمة

 18و 16و 14و 13و 8 ضساف تسّتع الجسيع بأنساط عير صحية وبالخفاىية في جسيع األعسار -3
 19و 1 ضساف التعميع الجيج السشر  والذامل لمجسيع وتعديد فخص التعّمع مجى الحياة لمجسيع -4
 18و 17و 14 تحقيق السداواة بيغ الجشديغ وتسكيغ كل الشداء والفتيات -5
 15و 14و 11و 8 وخجمات الرخؼ الرحي لمجسيعوإدارتيا السدتجامة ضساف تػافخ السياه  -6
 19و 15و 14و 7و 5 ضساف حرػؿ الجسيع بتكمفة ميدػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة والسدتجامة -7
لشسػ االقترادي السصخد والذامل لمجسيع والسدتجاـ، والعسالة الكاممة والسشتجة، وتػفيخ العسل تعديد ا -8

 16و 14و 7و 6و 4و 2 الالئق لمجسيع

 19و 15و 14و 8و 4و 2 إقامة بشى تحتية قادرة عمى الرسػد، وتحفيد الترشيع الذامل لمجسيع والسدتجاـ، وتذجيع االبتكار -9
 21و 18و 15و 8 لسداواة داخل البمجاف وفيسا بيشياالحج مغ انعجاـ ا -11
 15و 14و 11و 8و 4و 2 جعل السجف والسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع وآمشة وقادرة عمى الرسػد ومدتجامة -11
 19و 8و 7و 6و 4و 1 ضساف وجػد أنساط استيالؾ وإنتاج مدتجامة -12
 17و 15و 14و 11و 5و 2 *آثارهاتخاذ إجخاءات عاجمة لمترجي لتةيخ السشاخ و  -13
 21 - 1 حفع السحيصات والبحار والسػارد البحخية واستخجاميا عمى نحػ مدتجاـ لتحقيق التشسية السدتجامة -14
حساية الشطع اإليكػلػجية البخية وتخميسيا وتعديد استخجاميا عمى نحػ مدتجاـ، وإدارة الةابات عمى  -15

 21 - 1 ق  تجىػر األراضي وعكذ مداره، ووق  فقجاف التشػع البيػلػجينحػ مدتجاـ، ومكافحة الترحخ، وو 

وجػد السجتسعات الدمسية الذاممة لمجسيع تحقيقا لمتشسية السدتجامة، وتػفيخ إمكانية المجػء إلى تذجيع  -16
 17 القزاء أماـ الجسيع، والقياـ عمى جسيع السدتػيات ببشاء مؤسدات فعالة خاضعة لمسداءلة

 21و 19و 17و 2 ديد وسائل التشفيح وتشذيط الذخاكة العالسية مغ أجل التشسية السدتجامةتع -17
 

 نطخة عامة عمى أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيادة الػعي بالتشػع البيػلػجي
 

 إدماج قيع التشػع البيػلػجي
 

 إصالح الحػافد
 

 اإلنتاج واالستيالؾ السدتجاماف

خفس فقجاف السػائل إلى 
 الشر  أو الحج مشو
 

اإلدارة السدتجامة لمسرادر الحية 
 البحخية
 

الزراعة وتربية األحياء المائة 
 الحج مغ التمػث والحراجة المستدامة

 

األنػاع الةخيبة انتذار مشع 
 الةازية ومخاقبتيا
 

الشطع اإليكػلػجية الزعيفة أماـ 
 تةيخ السشاخ
 

 الحج مغ خصخ االنقخاض السشاشق السحسية
 

 صػف التشػع الجيشي
 

 خجمات الشطع اإليكػلػجية
 

استعادة الشطع اإليكػلػجية 
 وقجرتيا عمى الرسػد
 

 السػارد الجيشية عمى الحرػؿ
  ياوتقاسع السشافع الشاشئة عش

 
االستخاتيجيات وخصط العسل 
 الػششية لمتشػع البيػلػجي
 

 السعارؼ التقميجية
 

حذج السػارد مغ جسيع  تقاسع السعمػمات والسعارؼ
 السرادر
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ىجؼ التشسية 
 غايات التشسية السدتجامة السدتجامة

أىجاؼ أيذي 
لمتشػع 
البيػلػجي 

 لرمةذات ا

 4مداىسات التشػع البيػلػجي لتحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة

القزاء عمى الفقخ  -1
بجسيع أشكالو في كل 

 مكاف

ضساف تسّتع جسيع الخجػاؿ والشدػاء، وال سػيسا الفقػخاء والزػعفاء  1-4
مػشيع، بػػشفذ الحقػػػؽ فػػي الحرػػػؿ عمػػى السػػػارد االقترػػادية، وكػػحلظ 

وعمػػػػى حػػػػق ممكيػػػػة األراضػػػػي حرػػػػػليع عمػػػػى الخػػػػجمات األساسػػػػية، 
والترػػّخؼ فييػػا وغيػػخه مػػغ الحقػػػؽ الستعّمقػػة بأشػػكاؿ السمكيػػة األخػػخى، 
وبػػالسيخاث، وبالحرػػػؿ عمػػى السػػػارد الصبيعيػػة، والتكشػلػجيػػا الججيػػجة 
السالئسة، والخجمات الساليػة، بسػا فػي ذلػظ التسػيػل الستشػاىي الرػةخ، 

 2131بحمػؿ عاـ 

 7و 6و 2

السػػػػػارد وخػػػػجمات الػػػػػشطع  الرػػػػػحيةيكػلػجيػػػػة والػػػػشطع اإلالتشػػػػػع البيػلػػػػػػجي يػػػػػفخ 
مباشخ مجسػعة مغ األنذصة االقترادية، بذكل اإليكػلػجية األساسية التي تجعع 

الكفػػػػاؼ وتػػػػػفخ زراعػػػػة ج األسػػػػساؾ والدػػػػياحة  يومرػػػػا، والحخاجػػػػة، مثػػػػل الدراعػػػػة
ج األسػساؾ سػبل عػير لكثيػخ مػغ فقػخاء الخيػ  فػي يومرػاالحجع والدراعة صةيخة 

 عالع ال
خػػػػجمات الػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػة وغيخىػػػػا مػػػػغ الدػػػػمع غيػػػػخ  وتذػػػػيخ التقػػػػجيخات إلػػػػى أف

دػبل العػير بػيغ لسرػجر الكمػي الفي السائة مػغ  91و 51ما بيغ  تذكلالسدػقة 
"الشػػػاتج  يصمػػػق عميػػػومػػػا  -التػػػي تعػػػير فػػػي الةابػػػات تمػػػظ األسػػػخ الخيفيػػػة الفقيػػػخة و 

يكػلػجيػػػػة والتشػػػػػع البيػلػػػػػجي، السحمػػػػي اإلجسػػػػالي لمفقػػػػخاء" )اقترػػػػاديات الػػػػشطع اإل
2111 ) 

، بسػػا فػػي ذلػػظ مػػغ خػػالؿ واسػػتخجامو السدػػتجاـ لتشػػػع البيػلػػػجياحفػػع ومػػغ شػػأف 
نػػػػب اسػػػػتعادة ا، إلػػػػى جةيػػػػج الػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػالدراعػػػػة السدػػػػتجامة القائسػػػػة عمػػػػى نُ 

 ، أف يدػػػاعج عمػػػى مشػػػعتػفخىػػػاسػػػة التػػي والخػػػجمات القيّ  اإليكػلػجيػػػةالػػػشطع  وصػػػف 
عػػغ شخيػػق  ودػػاعج عمػػى انتذػػاليع مشػػيالفقػػخ وأف  فػػي بػػخاثغوالشدػػاء  الخجػػاؿ وقػػػع

لرػجمات االقترػادية الخارجيػة أو الكػػارث ضػعفيع أمػاـ ازيادة دخميع والحػج مػغ 
  البيئية 

بشػػػاء قػػػجرة الفقػػػخاء والفئػػػات الزػػػعيفة عمػػػى الرػػػسػد والحػػػج مػػػغ  1-5
مػػػغ  تعخضػػػيا وتأّثخىػػػا بػػػالطػاىخ الستصخفػػػة السترػػػمة بالسشػػػاخ وغيخىػػػا
 2131اليدات والكػارث االقترادية واالجتساعية والبيئية بحمػؿ عاـ 

 
تػػجعػ صػػخاحة إلػػى إدمػػاج  9-15مالحطػػة: غايػػة التشسيػػة السدػػتجامة 

قػػػػػيع الػػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػػة والتشػػػػػػع البيػلػػػػػػجي فػػػػػي عسميػػػػػات التخصػػػػػيط 
الػػػػششي والسحمػػػي والعسميػػػات اإلنسائيػػػة واسػػػتخاتيجيات الحػػػج مػػػغ الفقػػػخ 

  2121حمػؿ والحدابات ب

 7و 6و 2
 14و

 
القزاء عمى  -2

الجػع وتػفيخ األمغ 
القزاء عمى الجػػع وضػساف حرػػؿ الجسيػع، وال سػيسا الفقػخاء  2-1

مػػػل أساسػػػي لتحقيػػػق األمػػػغ الةػػػحائي وتحدػػػيغ التةحيػػػة  التشػػػػع البيػلػػػػجي عاإف  13و 7و 6والفئػػػات الزػػػعيفة، بسػػػغ فػػػييع الخّضػػػع، عمػػػى مػػػا يكفػػػييع مػػػغ الةػػػحاء 
تعتسج جسيع الشطع الةحائية عمى التشػع البيػلػجي ومجسػعة واسعة مػغ خػجمات و 

                                                           
 قذتيا في ىحا الججوؿ ىي تمظ السختبصة بذكل مباشخ بالتشػع البيػلػجي، ولكغ التشػع البيػلػجي ميع أيزا لتحقيق غايات أخخى تججر مالحطة أف غايات أىجاؼ التشسية السدتجامة التي تجخي مشا 4

 )ب(( في ىحا الججوؿ 7)أ( و7لع تجرج الةايات الستعمقة بػسائل التشفيح )مثال 
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الشطع اإليكػلػجية التي تجعع اإلنتاجية الدراعية، وخرػػبة التخبػة، ونػعيػة السيػاه  2131السأمػف والسةّحي شػاؿ العاـ بحمػؿ عاـ  الةحائي
الع عمػػى ثمػػث السحاصػػيل الدراعيػػة فػػي العػػيعتسػػج وإمػػجاداتيا  وعػػالوة عمػػى ذلػػظ، 

 السشخفزػةالسػجخالت  وتعتبخ الُشيج الدراعيػة القائسػة عمػىاألقل عمى السمقحات  
واسػتخجامو  لتشػػع البيػلػػجيابذػكل خػاص لػجعع حفػع  مكيفػة ةالشطع اإليكػلػجيو 

  السدتجاـ
مػغ عشاصػخ األمػغ الةػحائي  فيػػ  ارئيدػي افي الدراعة عشرخ  الجيشيالتشػع ويعج 

ػاع التػػي يسكػػغ أف تتكيػػ  مػػع الطػػخوؼ البيئيػػة يدػػاعج عمػػى ضػػساف تصػػػر األنػػ
ف ػ السدارعػػػػوأدار آفػػػػات وشفيميػػػػات معيشػػػػة  و الستةيػػػػخة، وكػػػػحلظ مقاومػػػػة أمػػػػخاض 

بيػػػحا التشػػػػع وتػػػأثخوا ف و والرػػػياد ،وسػػػكاف الةابػػػات ،وأصػػػحاب السػاشػػػي والخعػػػاة
األنذػصة البذػخية والعسميػات مػغ يعكػذ التشػػع فػي كػل وىػػ لسئات مغ األجيػاؿ، 

تةيخ السشاخ  وعالوة  أماـالسدارعيغ  يحج مغ ضع يسكغ أف كسا أنو الصبيعية  
التػي تحتػػي عمػى  األغحيػةمجسػعػة متشػعػة مػغ  خأف يػػفعمى ذلظ، فإنػو يسكػغ 

 مجسػعة متشػعة مغ الفػائج الةحائية 
تع جسعيػا مػغ يػالتػي  األغحيػةوباإلضافة إلػى ذلػظ، يعتسػج كثيػخ مػغ الشػاس عمػى 

والسحيصػػػات واألنيػػػار   ،والسخاعػػػي ،عيػػػة، مثػػػل الةابػػػاتالػػػشطع اإليكػلػجيػػػة الصبي
الصبيعة مرػجرا ىامػا لمتةحيػة، وبالتػالي تدػاىع فػي  التي تتيحياالسشتجات وتعتبخ 

يسكػػغ أف يسثػػل لمسجتسعػػات األصػػمية، وبالشدػػبة األمػػغ الةػػحائي لألسػػخ السعيذػػية  
يج جاـ الػشُ اسػتخويتػيح السرػجر الخئيدػي لمبػخوتيغ الحيػػاني   األحياء البخيػةصيج 

حػػج مػػغ اآلثػػار وي األغحيػػةعمػػى الستدايػػج السدػػتجامة لمدراعػػة فخصػػا لتمبيػػة الصمػػب 
 عمى السجى الصػيل  اىاججو  يختكد عميياعمى السػارد الصبيعية التي  الزارة

السجتسعػػػػػات  التػػػػػي تتػارثيػػػػػاالسعػػػػػارؼ والسسارسػػػػػات التقميجيػػػػػة ويسكػػػػػغ أف تػػػػػػفخ 
تػػػجابيخ ال تقػػػجر بػػػثسغ  مػػػغ األحيػػػاف فػػػي كثيػػػخعبػػػخ األجيػػػاؿ األصػػػمية والسحميػػػة 

  واستخجاميا السدتجاـ ألنػاع الشباتية والدالالت الحيػانيةالحفع  ةثبتمو 

، 2131وضع نياية لجسيع أشكاؿ سػء التةحية، بحمػؿ عاـ  2-2
بسا في ذلظ تحقيق األىجاؼ السّتفق عمييا دوليا بذأف تػّق  الشسػ 

ومعالجة االحتياجات واليداؿ لجى األشفاؿ دوف سغ الخامدة، 
التةحوية لمسخاىقات والشداء الحػامل والسخضعات وكبار الدغ بحمػؿ 

 2125عاـ 

 13و 7و 6

مزاعفة اإلنتاجية الدراعية ودخل صػةار مشتجػي األغحيػة، وال  2-3
سػػػيسا الشدػػػاء وأفػػػخاد الذػػػعػب األصػػػمية والسػػػدارعيغ األسػػػخييغ والخعػػػاة 

ف السدػػاواة فػػي حرػػػػليع والرػػياديغ، بسػػا فػػي ذلػػػظ مػػغ خػػالؿ ضػػػسا
عمػػػى األراضػػػي وعمػػػى مػػػػارد اإلنتػػػاج األخػػػخى والسػػػجخالت والسعػػػارؼ 
والخػػػجمات الساليػػػة وإمكانيػػػة وصػػػػليع إلػػػى األسػػػػاؽ وحرػػػػليع عمػػػى 
الفػػػػخص لتحقيػػػػق قيسػػػػة مزػػػػافة وحرػػػػػليع عمػػػػى فػػػػخص عسػػػػل غيػػػػخ 

 2131زراعية، بحمػؿ عاـ 

7 

مسارسػػػات  ضػػػساف وجػػػػد نطػػػع إنتػػػاج غػػػحائي مدػػػتجامة، وتشفيػػػح 2-4
زراعيػػة متيشػػة تػػؤدي إلػػى زيػػادة اإلنتاجيػػة والسحاصػػيل، وتدػػاعج عمػػى 
الحفاظ عمى الشطع اإليكػلػجية، وتعدز القػجرة عمػى التكّيػ  مػع تةيػخ 
السشػػػػاخ وعمػػػػى مػاجيػػػػة أحػػػػػاؿ الصقػػػػذ الستصخفػػػػة وحػػػػاالت الجفػػػػاؼ 
ػػغ تػػجريجيا نػعيػػة األراضػػي  والفيزػػانات وغيخىػػا مػػغ الكػػػارث، وتحدِّ

 2131حمػؿ عاـ والتخبة، ب

 7و 4

الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى التشػػػػػػػع الجيشػػػػػػي لمبػػػػػػحور والشباتػػػػػػات السدروعػػػػػػة  2-5
والحيػانات األليفة وما يترل بيا مغ األنػاع البخية، بسػا فػي ذلػظ مػغ 
خالؿ بشػؾ البحور والشباتات الستشّػعة التي ُتجار إدارة سميسة عمى كل 

ؿ إلييػػػػا مػػػػغ الرػػػػعيج الػػػػػششي واإلقميسػػػػي والػػػػجولي، وضػػػػساف الػصػػػػػ 
وتقاسػػع السشػػافع الشاشػػئة عػػغ اسػػتخجاـ السػػػارد الجيشيػػة ومػػا يّترػػل بيػػا 

 18و 13
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مػػغ معػػارؼ تقميجيػػة بعػػجؿ وإنرػػاؼ عمػػى الشحػػػ الستفػػق عميػػو دوليػػا، 
 2121بحمػؿ عاـ 

ضساف تسّتع  -3
الجسيع بأنساط عير 
صحية وبالخفاىية في 

 جسيع األعسار

ألمػػػخاض الشاجسػػػة عػػػغ الحػػػج بجرجػػػة كبيػػػخة مػػػغ عػػػجد الػفيػػػات وا 3-9
التعّخض لمسػاد الكيسيائية الخصخة وتمػيث وتمّػث اليػاء والسػاء والتخبػة 

 2131بحمػؿ عاـ 

 14و 13و 8
 18و 16و

فػي مػغ مجسػػع الػفيػات  أربػع حالػة وفػاة واحػجة مػغ بػيغ كػلمػا يقػخب مػغ يعػدى 
لبيػلػػػجي بػػيغ التشػػػع ا بالرػػمةوىشػػاؾ إقػػخار متدايػػج البيئيػػة   السخػػاشخإلػػى  العػػالع

الشتػػائج الستختبػػة عمػػى  مػػغكثيػػخ مػػغ اآلفػػات واألمػػخاض  ويعتبػػخ وصػػحة اإلندػػاف 
عمػى التخفيػ  رػحية اليكػلػجية اإلشطع الوتداعج   ةيكػلػجياضصخاب الشطع اإل

 يػاهاليػػاء والستمػػث عػدؿ أنػػاع معيشػة مػغ  عػغ شخيػقمغ انتذار وتػأثيخ التمػػث 
  وعػالوة عمػى تيػاغ نػعيتجفق السياه وتحدّ الةابات وتشطع   والقزاء عميو والتخبة
عتسج ندبة كبيخة مػغ سػكاف تالسشتجات البيػلػجية و  عجيجة مغأدوية  اشُتقتذلظ، 

مػغ  يعاحتياجػاتتمبيػة مػغ التشػػع البيػلػػجي ل السذػتقةالعالع عمى األدوية التقميجية 
 الخعاية الرحية 

غيػخ السباشػخة  الرػالتمػغ  وباإلضافة إلى ىحه الرالت السباشخة، ىشاؾ العجيػج
عمػػػػى سػػػػبيل السثػػػػاؿ، تدػػػػاىع الػػػػشطع و بػػػػيغ التشػػػػػع البيػلػػػػػجي وصػػػػحة اإلندػػػػاف  

اإلنتػاج السدػتجامة والحػج مػغ اسػتخجاـ  فػي زيػادات الستشػعةاإليكػلػجية الدراعية 
إيجابيػػة  آثػػاريسكػػغ أف يكػػػف لػػو  مسػػاالسبيػػجات والسػػجخالت الكيسيائيػػة األخػػخى، 

فػي ال لػدـو ليػا  ات التيضصخاباالتقميل أف يداعج يسكغ و عمى صحة اإلنداف  
أو سدػػػببات األمػػػخاض الججيػػػجة لسحتسػػػل الطيػػػػر الالػػػشطع الصبيعيػػػة عمػػػى تجشػػػب 

والحػج مػغ خصػخ اإلصػابة بػاألمخاض السعجيػة، بسػا فييػا األمػخاض  يػاالتخفيػ  مش
   األمخاض السحسػلة بالشػاقلو الحيػانية السشذأ 

ضساف التعميع  – 4
يج السشر  الج

والذامل لمجسيع 
وتعديد فخص التعّمع 
 مجى الحياة لمجسيع

ضساف أف يكتدب جسيع الستعّمسيغ السعارؼ والسيارات الالزمة  4-7
لػػػجعع التشسيػػػة السدػػػتجامة، بسػػػا فػػػي ذلػػػظ بجسمػػػة مػػػغ الُدػػػُبل مػػػغ بيشيػػػا 
التعمػػيع لتحقيػػق التشسيػػة السدػػتجامة واّتبػػاع أسػػاليب العػػير السدػػتجامة، 

ندػػػػاف، والسدػػػػاواة بػػػػيغ الجشدػػػػيغ، والتػػػػخويج لثقافػػػػة الدػػػػالـ وحقػػػػػؽ اإل
والالعشػػ  والسػاششػػة العالسيػػة وتقػػجيخ التشػػػع الثقػػافي وتقػػجيخ مدػػاىسة 

 2131الثقافة في التشسية السدتجامة، بحمػؿ عاـ 

 19و 1

رفػػػع الػػػػعي بأىسيػػػة التشػػػػع البيػلػػػػجي مػػػغ أجػػػل التشسيػػػة السدػػػتجامة مػػػغ سػػػيكػف 
  أىجاؼ التشسية السدتجامة األخخى ىحا اليجؼ و  لتحقيق اسياأسخالؿ نطع التعميع 

 االتشػع البيػلػػػػػجي والػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػة عشرػػػػخ بػػػػزيػػػػادة الػػػػػعي والسعخفػػػػة ويسثػػػػل 
السعػػػارؼ بػػػخ توتعلتحقيػػػق التشسيػػػة السدػػػتجامة وأنسػػػاط الحيػػػاة السدػػػتجامة   اأساسػػػي

 نطػعويشبةػي تدػخيخ  والتقميجيػة واألصػمية ميسػة لحفػع التشػػع البيػلػػجي اسػتخجام
ىحه مغ خالؿ مبادرات تعميسية تخاعي االعتبارات الثقافية، بسا في ذلػظ  السعارؼ

 خجمات اإلرشاد الدراعي 
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تحقيق السداواة  – 5
بيغ الجشديغ وتسكيغ 
 كل الشداء والفتيات

القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج الشداء والفتيات في كل  5-1
 17و 14 مكاف

بذكل غيخ متشاسب  ف تأثخ يارة السػارد البيػلػجية، و دورا حيػيا في إد تؤدي الشداء
ويسكغ أف يؤدي مغ جخاء فقجاف التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية  

عجـ السداواة بيغ  إلى إدامةفقجاف التشػع البيػلػجي والشطع اإليكػلػجية الستجىػرة 
أداء مياـ الجشديغ عغ شخيق زيادة الػقت الحي تقزيو الشداء واألشفاؿ في 

والسياه، وتقميل واألغحية  سة بسا في ذلظ الػقػدقيّ السػارد المعيشة، مثل جسع 
 سجرة لمجخل األنذصة الألنذصة التعميع و  الستاحالػقت 

ستداوية في األرض، والسيخاث والسػارد الصبيعية تجبيخا الحقػؽ الضساف ويعج 
ومسارسات إدارة دتجامة لدراعية الساسسارسات التعديد ل الشداءىاما في تسكيغ 

بذكل متدايج في الدراعة  تالسدؤوالىغ  الشداء، ال سيسا عشجما تربح األراضي
حقػؽ الحيازة اآلمشة ويسكغ أف تػفخ بدبب ىجخة الحكػر في كثيخ مغ الحاالت  

حرػؿ  ممكية األرض وتتيحتجابيخ الحفع  باللتداـ السصمػبة ل اتالحػافد والقجر 
تيا عمى إدارة األراضي بصخيقة از قجر مات التي تعد مخجلعمى دعع الشداء 

 التشػع البيػلػجي حفع مدتجامة تديع في 

كفالػػػػة مذػػػػاركة السػػػػخأة مذػػػػاركة كاممػػػػة وفعالػػػػة وتكػػػػافؤ الفػػػػخص  5-5
الستاحة ليا لمقيادة عمى قجـ السداواة مع الخجل عمػى جسيػع مدػتػيات 

 ةصشع القخار في الحياة الدياسية واالقترادية والعام

 17و 14
 18و
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ضساف تػافخ  – 6
السياه وخجمات 
الرخؼ الرحي 

 لمجسيع

تحدػػيغ نػعيػػة السيػػاه عػػغ شخيػػق الحػػج مػػغ التمػػػث ووقػػ  إلقػػاء  6-3
الشفايػػػػات والسػػػػػاد الكيسيائيػػػػة الخصػػػػخة وتقميػػػػل تدػػػػّخبيا إلػػػػى أدنػػػػى حػػػػج، 
وخفس ندبة مياه السجاري غيخ السعالجة إلى الشرػ ، وزيػادة إعػادة 

ة االستخجاـ السأمػنة بشدبة كبيخة عمى الرعيج العالسي، التجويخ وإعاد
 2131بحمػؿ عاـ 

8 

وتػػػفخ رػػحية إيرػػاؿ إمػػجادات السيػػاه، ونػعيػػة السيػػاه، اليكػلػجيػػة اإلشطع الػػتػػجعع 
تػػػػؤدي عمػػػػى سػػػػبيل السثػػػػاؿ، و مػػػػغ السخػػػػاشخ والكػػػػػارث الستعمقػػػػة بالسيػػػػاه   الحسايػػػػة

السيػػاه و تحػػت الدػػصح ية و لدػػصحا فػػي تخػػديغ السيػػاهاألراضػػي الخشبػػة دورا ممسػسػػا 
مػسػػع الجفػػاؼ والحػػج مػػغ فػػي تػػجفقات األنيػػار  الحفػػاظ عمػػىالجػفيػػة، فزػػال عػػغ 

الشفايػػػػات بتدػػػػيع فػػػػي االحتفػػػػاظ  كسػػػػاالفيزػػػػانات فػػػػي السػاسػػػػع الخشبػػػػة   مخػػػػاشخ
الحفػػاظ عمػػى عمػػى ، مسػػا يدػػاعج ومعالجتيػػا وتخفيػػ  تخكيداتيػػا والسمػثػػات األخػػخى 

  نػعية السياه
مرػػجرا حيػيػػا ، مثػػل السخاعػػي والةابػػات ،لةصػػاء الشبػػاتيايػػػفخ ت نفدػػو، وفػػي الػقػػ

تػػفخ الةصػاء الشبػاتي الػحي  فيػيلحساية مدتجسعات السياه فػي السشػاشق السختفعػة  
عشػػػج التآكػػػل، حتػػػى  والحسايػػػة مػػػغيدػػػاعج عمػػػى إبصػػػاء معػػػجؿ الجخيػػػاف الدػػػصحي، 

ؿ الصسي والخواسب ، وتقميل أحساإلى أعمى وأدنى مدتػياتيا السياه اتتجفق وصػؿ
 السرب  السشقػلة إلى

 فػيخدػائخ السةػحيات مػغ الدراعػة فػي  ةيج القائسة عمى الشطع اإليكػلػجيالشُ وتحج 
، لفػػػػػػخط السةػػػػػػحياتتمػػػػػػػث الالحقػػػػػػة الالسيػػػػػػاه الدػػػػػػصحية والسيػػػػػػاه الجػفيػػػػػػة، وآثػػػػػػار 

أنيػا كسػا وتمػث مرػادر ميػاه الذػخب   ،السج األحسخ ونفػؽ األسساؾو الصحالب، و 
لسسارسػػات التػػي تتدػػع بالكفػػاءة فػػي اسػػتخجاـ السيػػاه، وتعػػدز احتفػػاظ التخبػػة تعػػدز ا

محميػػػا التػػػي تتصمػػػب كسيػػػات أقػػػل مػػػغ  لمسحاصػػػيل السكيفػػػةقيسػػػة تعصػػػي بالسيػػػاه، و 
 السياه 

زيػػػادة كفػػػاءة اسػػػتخجاـ السيػػػاه فػػػي جسيػػػع القصاعػػػات زيػػػادة كبيػػػخة  6-4
ى نحػػػ مدػػتجاـ مػػغ أجػػل وضػػساف سػػحب السيػػاه العحبػػة وإمػػجاداتيا عمػػ

معالجػػػة شػػػح السيػػػاه، والحػػػج بجرجػػػة كبيػػػخة مػػػغ عػػػجد األشػػػخاص الػػػحيغ 
 2131يعانػف مغ نجرة السياه، بحمػؿ عاـ 

 14و 11
 15و
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تشفيح اإلدارة الستكاممة لسػارد السياه عمى جسيع السدػتػيات، بسػا  6-5
فػػي ذلػػظ مػػغ خػػالؿ التعػػاوف العػػابخ لمحػػجود حدػػب االقتزػػاء، بحمػػػؿ 

 2131عاـ 

 14و 11
 15و

 عشػج ليحه الخجمات قيسة اقترادية عاليػة لمةايػة لسدػتخجمي السيػاهوعادة ما يكػف 
 ،شيػة التحتيػة لمسيػاه مثػل الخدانػاتالسرب، وتدػاعج عمػى إشالػة عسػخ وإنتاجيػة الب

إدارة فػػإف الػػخي والدػػجود الكيخمائيػػة  وباإلضػػافة إلػػى ذلػػظ،  نطػػعومخافػػق اإلمػػجاد، و 
أكثخ فعاليػة مػغ حيػث التكمفػة  اخيار  تسثلالشطع البيئية لمحفاظ عمى ىحه الخجمات 

فقػػج ىػػحه تُ أو اتخػػاذ تػػجابيخ عالجيػػة عشػػجما  اصػػصشاعيةمػػغ اسػػتخجاـ تكشػلػجيػػات 
فػػػإف عمػػى سػػػبيل السثػػاؿ، و التػػػجىػر البيئػػي   نتيجػػةعصػػػل تضػػائ  األساسػػية أو تالػ 

الحفاظ عمى األراضي الخشبة لمديصخة عمى الفيزانات والتخفي  مغ آثارىا عػادة 
فػي  تشجػخؼما تكػف أرخز بكثيخ مغ إعادة بشاء الصخؽ والجدػػر والسبػاني التػي 

السشبػػع أقػػل عشػػج الةابػػات  الحفػػاظ عمػػىوعػػادة مػػا تكػػػف تكمفػػة أحػػجاث الفيزػػانات  
السرػب، أو عشػج تشقيػة ومعالجػة السيػاه لججيػجة بكثيخ مػغ االسػتثسار فػي محصػات 

  مكمفةوالتي تكػف  الدجود والخدانات في الصسيتشفيح أنذصة إزالة 

حساية وتخميع الشطع اإليكػلػجية السترػمة بالسيػاه، بسػا فػي ذلػظ  6-6
الجبػػػػػاؿ والةابػػػػػات واألراضػػػػػي الخشبػػػػػة واألنيػػػػػار ومدػػػػػتػدعات السيػػػػػاه 

 2121الجػفية والبحيخات، بحمػؿ عاـ 

 14و 11
 15و

ضساف حرػؿ  – 7
الجسيع بتكمفة ميدػرة 
عمى خجمات الصاقة 
الحجيثة السػثػقة 

 والسدتجامة

ضػػػساف حرػػػػؿ الجسيػػػع بتكمفػػػة ميدػػػػرة عمػػػى خػػػجمات الصاقػػػة  7-1
 2131الحجيثة السػثػقة بحمػؿ عاـ 

 14و 7و 5
 19و 15و

مميارات شخز عمػى السػػارد البيػلػجيػة بسػا فػي  3يعتسج وعمى الرعيج العالسي، 
والفحػػػػع أو مخمفػػػػات الحيػانػػػػات لمصيػػػػي والتجفئػػػػة  الحجػػػػخي ذلػػػػظ الخذػػػػب والفحػػػػع 

الستجػػػػجدة مثػػػػل  األحيائيػػػػة الصاقػػػػة الحيػيػػػػة السشتجػػػػة مػػػػغ الكتػػػػلأف تػػػػػفخ ويسكػػػػغ 
مةابػػػػػات والسخمفػػػػػات الدراعيػػػػػة، وغيخىػػػػػا مػػػػػغ أشػػػػػكاؿ الصاقػػػػػة السشتجػػػػػات الثانػيػػػػػة ل

مثػػل نطػػع الصاقػػة السائيػػة، تػػػفخ  اإليكػلػجيػػةالػػشطع السػلػػجة اسػػتشادا إلػػى الستجػػجدة 
مػػغ خػػالؿ االسػػتخجاـ األمثػػل و   مقبػلػػة الدػػعخالصاقػػة الشطيفػػة  إلمػػجادفخصػػا كبيػػخة 

الػػػػػػشطع  يج القائسػػػػػػة عمػػػػػػىالػػػػػػشُ ُتخفػػػػػػس لمسػػػػػػػارد الصبيعيػػػػػػة والسحميػػػػػػة والستجػػػػػػجدة، 
مػػػػغ االعتسػػػػاد عمػػػػى الػقػػػػػد األحفػػػػػري والسػػػػجخالت  األغحيػػػػةإلنتػػػػاج اإليكػلػجيػػػػة 
 الخارجية  التخكيبية

تحقيػػػق زيػػػادة كبيػػػخة فػػػي حرػػػة الصاقػػػة الستجػػػجدة فػػػي مجسػعػػػة  7-2
 19و 14 2131لسية بحمػؿ عاـ مرادر الصاقة العا
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تعديد الشسػ  – 8
االقترادي السصخد 
والذامل لمجسيع 

والسدتجاـ، والعسالة 
الكاممة والسشتجة، 

وتػفيخ العسل الالئق 
 لمجسيع

تحدػػػػػيغ الكفػػػػػاءة فػػػػػي اسػػػػػتخجاـ السػػػػػػارد العالسيػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ  8-4
، والدػعي إلػى فرػل 2131االستيالؾ واإلنتػاج، تػجريجيا، حتػى عػاـ 

شسػػػ االقترػػادي عػػغ التػػجىػر البيئػػي، وفقػػا للشػػار العذػػخي لمبػػخامج ال
بذأف االستيالؾ واإلنتاج السدتجاميغ، مع اضػصالع البمػجاف الستقجمػة 

 الشسػ بجور الخيادة

 6و 4و 2
 14و 7و
 16و

يػػػجعع التشػػػػع البيػلػػػػجي تػػػػفيخ خػػػػجمات الػػػشطع اإليكػلػجيػػػة التػػػي تعتبػػػخ أساسػػػػية 
الػػػشطع اإليكػلػجيػػػة البحخيػػػة واألرضػػػية العجيػػػج مػػػغ  وتػػػجععلألنذػػػصة االقترػػػادية  

، عسػػػل مثػػػل الدراعػػػةتػػػػفخ فػػػخص التػػػي القصاعػػػات االقترػػػادية الػششيػػػة والعالسيػػػة 
ويسكػػػػغ أف والشقػػػػل والتجػػػارة   ،والدػػػياحة ،والصاقػػػػة ،ومرػػػػايج األسػػػساؾوالحخاجػػػة، 
ع الػشطوضػائ  وخػجمات ، مغ خػالؿ تعديػد واستعادتوالتشػع البيػلػجي  يؤدي حفع

  مسػاردأكفأ لاإليكػلػجية، إلى زيادة اإلنتاجية واستخجاـ 
مػػػػجخالت  يػػػػاتشطيسخػػػػجمات وبعػػػػس  السػػػػػارد تػػػػػفيخجسيػػػػع خػػػػجمات وتتػػػيح تقخيبػػػػا 

وتبػػيغ السػػتخجامات اإلنتاجيػػة واالسػػتيالكية  الالقترػػاد، وبالتػػالي تدػػيع فػػي قيسػػة 
جة السػػارد التقييسات األخيخة أف خجمات الشطع اإليكػلػجية السدتسجة مغ إدارة أرص

أىػع مكػػف البخيػة( تذػكل  األحيػاءو  ،والةابػات ،والسعػادف ،والسيػاه ،الصبيعية )التخبة
عمػػى و صػػػؿ لجسيػػع البمػػجاف تقخيبػػا فػػي أفخيقيػػا جشػػػب الرػػحخاء  مػػغ مكػنػػات األ
مػػػغ  فػػػي السائػػػة 41 شػػػكلرأس السػػػاؿ الصبيعػػػي  تفيػػػج التقػػػاريخ بػػػأفسػػػبيل السثػػػاؿ، 

فػػي  فػػي السائػػة 31و 1995فػػي عػػاـ  ة الػػجخلزػػإجسػػالي الثػػخوة فػػي البمػػجاف مشخف
  5( 2111)البشظ الجولي،  2115عاـ 
 تذػكلعمػى سػبيل السثػاؿ، و لتصػػيخ األعسػاؿ   افخصأيزا التشػع البيػلػجي  ويتيح

وضيفػة ػلػج تمغ الشاتج السحمي اإلجسالي العالسي، و  في السائة 11 حػاليالدياحة 
الخئيدػػية ارتباشػا وثيقػػا  ةالدػياحي اتالسػػدار تػختبط و   وضيفػػة 11واحػجة مػغ بػػيغ كػل 

 ،والذػػاش  ،والجبػاؿ ،التشػع البيػلػجي والسشاضخ الصبيعية مثل السشاشق السحسيػةب
الدراعيػػػػة  و الدػػػػياحة اإليكػلػجيػػػػة  فزػػػػال عػػػػغوالحيػػػػاة البخيػػػػة والثقافػػػػات السحميػػػػة، 

 يعسػػػل يسكػػػغ أف الػػػحيأسػػػخع القصاعػػػات نسػػػػا  أحػػػج اإليكػلػجيػػػةالدػػػياحة وتعتبػػػخ 
 البمجاف نسػا والجوؿ الجدرية الرةيخة الشامية أقل دي لمتشسية في سحخؾ رئيك

وضػػػع وتشفيػػػح سياسػػػات تيػػػجؼ إلػػػى تعديػػػد الدػػػياحة السدػػػتجامة  8-9
التي تػفخ فخص العسل وتعدز الثقافة والسشتجات السحميػة بحمػػؿ عػاـ 

2131 
 14و 4و 2

                                                           
  في األلفية الججيجة  (  التةيخ في ثخوة األمع: قياس التشسية السدتجامة6177البشظ الجولي ) 5
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إقامة بشى تحتية  – 9
قادرة عمى الرسػد، 
وتحفيد الترشيع 

ل لمجسيع الذام
والسدتجاـ، وتذجيع 

 االبتكار

إقامة بشى تحتية جيجة الشػعية ومػثػقة ومدتجامة وقادرة عمى  9-1
الرسػد، بسا في ذلظ البشى التحتية اإلقميسية والعابخة لمحجود، لجعع 
التشسية االقترادية ورفاه اإلنداف، مع التخكيد عمى تيديخ ُسُبل 

 عمى قجـ السداواة وصػؿ الجسيع إلييا بتكمفة ميدػرة و 

 14و 4و 2
 15و

بشيػػة تحتيػػة شبيعيػػة  الرػػحيةيكػلػجيػػة التشػػػع البيػلػػػجي والػػشطع اإليسكػػغ أف يػػػفخ 
الذػػػعاب السخجانيػػػة تقػػػـػ عمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ، و مػثػقػػػة وفعالػػػة مػػػغ حيػػػث التكمفػػػة  

الدػػػاحل مػػغ الفيزػػانات الستػقػػع أف تديػػج مػػع تةيػػخ  بحسايػػةوغابػػات السػػانةخوؼ 
السيػاه الدػصحية األحدمػة الخزػخاء الحزػخية والشباتػات أف تستز  يسكغو السشاخ  
 التعخية عػامل العػاص  و  أماـالرسػد القجرة عمى جعع الجارية وت
تدػػسى أيزػػا البشيػػة التحتيػػة الخزػػخاء، التػػي ىػػحه البشيػػة التحتيػػة الصبيعيػػة، وتػػػفخ 

وغالبػا مػا تكػػف ػاحػج، ذات الةػخض ال ةالبشية التحتية الخماديػبفػائج متعجدة مقارنة 
 فعالية المغ حيث التكمفة وشػؿ العسخ و  ةاألخيخ بيحه أكثخ فعالية مقارنة 

مغ  2131سيغ البشى التحتية وتحجيث الرشاعات بحمػؿ عاـ  9-4
أجل تحقيق استجامتيا، مع زيادة كفاءة استخجاـ السػارد وزيادة اعتساد 

بيئيا، ومع قياـ  التكشػلػجيات والعسميات الرشاعية الشطيفة والدميسة
 جسيع البمجاف باتخاذ إجخاءات وفقا لقجراتيا

 8و 4و 2
 15و 14و

 19و

الحج مغ انعجاـ  – 11
السداواة داخل البمجاف 

 وفيسا بيشيا

التػصل تجريجيا إلى تحقيق نسػ الجخل ودعع استسخار ذلظ  11-1
في السائة مغ الدكاف بسعجؿ أعمى مغ السعجؿ  41الشسػ ألدنى 
 2131الػششي بحمػؿ عاـ الستػسط 

 18و 15و 8
 21و

لػجييا قػجر أكبػخ التػي البمػجاف  فػيعػجـ السدػاواة فػي الػجخل أكبػخ أف مغ السعخوؼ 
إجػخاء السديػج مػغ أف ىشاؾ حاجة إلى مغ فقجاف التشػع البيػلػجي، عمى الخغع مغ 
الجػانػػػب االجتساعيػػػة والدياسػػػية مػػػغ  أفالتحمػػػيالت لتحجيػػػج العالقػػػة الدػػػببية  كسػػػا 

لتشػػع احفػع ب ارتباشػا وثيقػاتػختبط ، اإلثشيػةالجػشذ و نػع ـ السداواة، بسا في ذلظ عج
أف الذػػػػػػػعػب األصػػػػػػػمية ويخجػػػػػػػع ذلػػػػػػػظ إلػػػػػػػى السدػػػػػػػتجاـ  واسػػػػػػػتخجامو  البيػلػػػػػػػػجي

لتشػػػػع البيػلػػػػجي والسعػػػارؼ أوصػػػياء ميسػػػيغ عمػػػى اوالسجتسعػػػات السحميػػػة والشدػػػاء 
يسػير والحخمػاف فػي كثيػخ معانػاتيغ مػغ التالتقميجية ذات الرمة، عمػى الػخغع مػغ 

  مغ األحياف
اإلدارة السدػػتجامة لمسػػػارد ػؽ الخاصػػة بػػالحقومػػغ السحتسػػل أف يػػؤدي االعتػػخاؼ بػػ

تقاسػع لمالصبيعية، وتعديد قيع التشػع البيػلػػجي والسعػارؼ ذات الرػمة، وبشػاء بيئػة 
عػػػػػجـ السدػػػػػاواة االجتساعيػػػػػة واالقترػػػػػادية أوجػػػػػو لػػػػػى تحدػػػػػيغ إالسشرػػػػػ  لمسشػػػػػافع 

   ة بيغ الفئات االجتساعيةوالدياسي

تسكيغ وتعديد اإلدماج االجتساعي واالقترادي والدياسي  11-2
لمجسيع، بةس الشطخ عغ الدغ أو الجشذ أو اإلعاقة أو العخؽ أو 
اإلثشية أو األصل أو الجيغ أو الػضع االقترادي أو غيخ ذلظ، 

 2131بحمػؿ عاـ 

 18و 15و 8
 21و

 
جعل السجف  – 11

والسدتػششات البذخية 
شاممة لمجسيع وآمشة 
وقادرة عمى الرسػد 

تعديػػػد التػسػػػع الحزػػػخي الذػػػامل لمجسيػػػع والسدػػػتجاـ، والقػػػجرة  11-3
عمى تخصيط وإدارة السدتػششات البذخية في جسيع البمجاف عمػى نحػػ 

 2131قائع عمى السذاركة ومتكامل ومدتجاـ، بحمػؿ عاـ 
 14و 4و 2

مميػػارات  5فػػي العػػالع إلػػى  يةالحزػػخ السشػػاشق سػػكاف يرػػل عػػجد مػػغ الستػقػػع أف 
فػي السائػة مػغ  61أكثػخ مػغ وال يػداؿ يتعػيغ تصػػيخ  ،2131بحمػؿ عػاـ  شخز

  2131األراضي الستػقع أف تربح مشاشق حزخية بحمػؿ عاـ 
لمسػػجف والسدػػتػششات اليػػػمي عسػػل الالػػشطع اإليكػلػجيػػة والتشػػػع البيػلػػػجي وتػػجعع   11ة إلػػػػى حسايػػػػة وصػػػػػف التػػػػخاث الثقػػػػافي تعديػػػػد الجيػػػػػد الخاميػػػػ 11-4
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غ سكّ األساسية التي تُ  تػفيخ الطخوؼمغ خالؿ تقجيع الخجمات األساسية و  البذخية والصبيعي العالسي ومدتجامة
الػػػػشطع تػػػػػفخ يسكػػػػغ أف و   ئػػػػلاوالسػ اإلنتػػػػاج واالسػػػػتيالؾ البذػػػػخي  وتحسػػػػيجعع تػػػػو 

والقػجرة عمػى  اإليكػلػجية الرحية الحساية مغ الطػاىخ الجػية الستصخفة والكػارث
  الرسػد أماميا
 بفائػجة عمػػىالتشػػع البيػلػػػجي  اتج اعتبػػار التخصػػيط الحزػخي الػػحي يػجمولػغ يعػػد 

مدػتػششات بذػخية أكثػخ وجػػد أيزػا فػي  و سيدػيعولكشػ فحدػب، التشػع البيػلػجي
اسػػتخاتيجية يسكػػغ أف يػػؤدي زرع األشػػجار بصخيقػػة عمػػى سػػبيل السثػػاؿ، و اسػػتجامة  

درجػات  8و تيغمئػػي تػيغبػيغ درج إلى تيجئػة درجػة الحػخارةفي السشاشق الحزخية 
بذػػكل صػػحيح  السدروعػػةألشػػجار أف تخفػػس االوة عمػػى ذلػػظ، يسكػػغ مئػيػػة  وعػػ

 فػػي السائػػة 31تكييػػ  اليػػػاء بشدػػبة مػػغ االحتياجػػات  إلػػى خفػػسحػػػؿ السبػػاني 
  في السائة 51-21وتػفيخ الصاقة السدتخجمة ألغخاض التجفئة بشدبة 

إف فػبالتػالي و العجيج مغ مػاقع التخاث الصبيعي في العالع متشػعة بيػلػجيا، وتكػف 
 اليامة  السشاشقىحه  يجعع حفعحساية التشػع البيػلػجي 

 ةيج القائسػ، مثل الشُ الحزخي تحقيق الخفاه عمى الصبيعة لتحجيات  القائسةالحمػؿ و 
تتيح ، والحج مغ مخاشخ الكػارثلمتكي  مع تةيخ السشاخ  ةع اإليكػلػجيعمى الشط
 مدتػششات بذخية آمشة وجػد 

التقميػػل إلػػى درجػػة كبيػػخة مػػغ عػػجد الػفيػػات وعػػجد األشػػخاص  11-5
الستزػػػػػػخريغ، وتحقيػػػػػػق انخفػػػػػػاض كبيػػػػػػخ فػػػػػػي الخدػػػػػػائخ االقترػػػػػػادية 
السباشػػػػخة السترػػػػمة بالشػػػػاتج السحمػػػػي اإلجسػػػػالي العػػػػالسي التػػػػي تحػػػػجث 

لسترػػمة بالسيػػاه، مػػع التخكيػػد بدػػبب الكػػػارث، بسػػا فػػي ذلػػظ الكػػػارث ا
عمى حساية الفقخاء واألشخاص الحيغ يعيذػف في ضل أوضاع ىذة، 

 2131بحمػؿ عاـ 

 15و 14

الحج مغ األثخ البيئي الدمبي الفخدي لمسجف، بسا في ذلظ عغ  11-6
شخيػػػػق إيػػػػالء اىتسػػػػاـ خػػػػاص لشػعيػػػػة اليػػػػػاء وإدارة نفايػػػػات البمػػػػجيات 

 2131وغيخىا، بحمػؿ عاـ 
8 

تػػػػفيخ سػػػبل اسػػػتفادة الجسيػػػع مػػػغ مدػػػاحات خزػػػخاء وأمػػػاكغ  11-7
عامة، آمشػة وشػاممة لمجسيػع ويسكػغ الػصػػؿ إلييػا، وال سػيسا بالشدػبة 
لمشدػاء واألشفػػاؿ وكبػػار الدػػغ واألشػػخاص ذوي اإلعاقػػة، بحمػػػؿ عػػاـ 

2131 

 14و 2

ضساف وجػد  – 12
أنساط استيالؾ وإنتاج 

 مدتجامة

جامة واالسػػتخجاـ الكفػػؤ لمسػػػارد الصبيعيػػة، تحقيػق اإلدارة السدػػت 12-2
 2131بحمػؿ عاـ 

 7و 6و 4
 19و 8و

اسػػػػتيالؾ وإنتػػػػاج جسيػػػػػع الدػػػػمع والخػػػػجمات تحػيػػػػػل العجيػػػػج مػػػػغ السػػػػػػارد يتصمػػػػب 
أنسػػػػاط ويسكػػػػغ أف تقػػػػػض يػػػػؤثخ بػػػػجوره عمػػػػى التشػػػػػع البيػلػػػػػجي  مسػػػػا الصبيعيػػػػة، 

يكػلػجيػػة عمػػى تقػػجيع االسػػتيالؾ واإلنتػػاج غيػػخ السدػػتجامة الحاليػػة قػػجرة الػػشطع اإل
 الخجمات لمرشاعات والسجتسعات التي تعتسج عمييا 

كثخ كفاءة فػي اسػتخجاـ السػػارد التػي األنط  و األيج شُ الاستخجاـ ويسكغ أف يؤدي 
حيػاة تحقيق اقترادية و فخص  إلى إتاحةالسػاد والشفايات والسمػثات آثار تقمل مغ 
 نفدػػو بفائػػجةفػػي الػقػػت ف يػػؤدي ألمسدػػتيمكيغ والسشتجػػيغ عمػػى حػػج سػػػاء، و أفزػػل 

 متشػع البيػلػجي ل
السديػج مػع اعتسػاد وسيتصمب تحػيل أنساط االستيالؾ السذػاركة الشذػصة لمجسيػػر 

رفػع ويعتبػخ اسػتيالؾ السجتسعػات الستقجمػة اقترػاديا  نسػاط والشػاس أل البمػجافمغ 

ضػػػػػساف أف تتػػػػػػافخ لمشػػػػػاس فػػػػػي كػػػػػل مكػػػػػاف السعمػمػػػػػات ذات  12-8
الرمة والػعي بالتشسية السدتجامة وأنساط العير في وئاـ مع الصبيعة 

 2131بحمػؿ عاـ 
 19و 1
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ذلػظ مختمػ  أبعػاد التشسيػة السدػتجامة بسػا فػي  عغالػعي والػصػؿ إلى معمػمات 
غ لتحػيل خيػارات االسػتيالؾ يغ أساسييالتشػع البيػلػجي والشطع اإليكػلػجية شخش

 وأساليب الحياة 
 

اتخػػػػػاذ إجػػػػػخاءات  – 13
جمػػػة لمترػػػجي لتةيػػػخ عا

 السشاخ وآثاره
 

* مػػع اإلقػػخار بػػأف اتفاقيػػة 
األمػػػػػع الستحػػػػػجة اإلشاريػػػػػة 
بذػػػػأف تةيػػػػخ السشػػػػاخ ىػػػػي 
 السشتػػجى الحكػػػمي الػػجولي
األساسػػي لمتفػػاوض بذػػأف 
االسػػػػتجابة العالسيػػػػة لةيػػػػخ 

 السشاخ

القػػجرة عمػػى الرػػسػد فػػي مػاجيػػة األخصػػار السختبصػػة تعديػػد  13-1
الصبيعيػػػة فػػػي جسيػػػع البمػػػجاف، وتعديػػػد القػػػجرة عمػػػى  بالسشػػػاخ والكػػػػارث

 رالتكي  مع تمظ األخصا

 14و 11و 5
 15و

تةيخ السشاخ أحج أىػع ربح يوفقا لتقييع األلفية لمشطع اإليكػلػجية، مغ السخجح أف 
االحتخار العػالسي الحػالي ويؤثخ فقجاف التشػع البيػلػجي بحمػؿ نياية القخف  دوافع 
العػػالع، وال سػػػيسا فػػي أكثػػػخ الػػػشطع  حػػػػؿالػػػشطع اإليكػلػجيػػة األنػػػاع و عمػػػى بالفعػػل 

والػػشطع  ،والجبػػاؿ ،مذػػعاب السخجانيػػةالػػشطع اإليكػلػجيػػة لمثػػل  ضػػعفااإليكػلػجيػػة 
يػػػػػؤثخ عمػػػػػػى خػػػػػػجمات الػػػػػػشطع  فإنػػػػػػواإليكػلػجيػػػػػة القصبيػػػػػػة  وعػػػػػػالوة عمػػػػػى ذلػػػػػػظ، 

الشػاس، مثػل ىصػػؿ األمصػار وخرػػبة  عمييا سػبل عػيراإليكػلػجية التي تعتسج 
الحيػػػػاف و صػػػحة اإلندػػػاف  تتػػػأثخو ضػػػخورية للنتػػػاج الدراعػػػي   التخبػػػة التػػػي تعتبػػػخ

  السحسػلة بالشػاقلوالشبات مغ خالؿ زيادة انتقاؿ األمخاض 
الجيػػػد السبحولػػة لحسايػػة واسػػتعادة السػائػػل بػػالشفع عمػػى التشػػػع البيػلػػػجي وال تعػػػد 
ة مػغ حػجلمتخفيػ  ومثبتػة تػفخ أيزػا تػجابيخ فعالػة مػغ حيػث التكمفػة  ياولكشفقط، 

  وتةيخ السشاخ والتكي  مع
واألراضػػػي  ،واألراضػػػي الدراعيػػػة ،والسخاعػػػي ،الػػػشطع البيئيػػػة مثػػػل الةابػػػاتوتسثػػػل 
تزػسيغ  وتػع  مكخبػػف ل كبيػخةعػالع مخػازف عمى مدػتػى الواألراضي الخشبة  ة،الخث

السداىسات السحجدة السدتجاـ كجدء مغ العجيج مغ  يااستخجامحفطيا واستعادتيا و 
اتفاقيػة  بسػجببالتالي عشرخ حاسع لتحقيق اتفاؽ باريذ ىي ، و ا السقرػدةوششي

عػالسي نحػػ التخفيػ  مػغ التػداـ ىػي و تةيخ السشػاخ، بذأف األمع الستحجة اإلشارية 
 ي السشاخالشطاـ و لألرض الةالؼ الجػي حخارة ة نطاـ درج الخصيخة فيخات تةيال

لديػػػادة  فىامػػػا فردامػػػػ  الرػػػحيةيكػلػجيػػػة التشػػػػع البيػلػػػػجي والػػػشطع اإلكسػػػاف أف 
اآلثار الدمبية لتةيػخ بوالحج مغ السخاشخ واألضخار السختبصة  القجرة عمى الرسػد
كحػاجد شبيعية ضج الطػاىخ السشاخيػة والجػيػة القاسػية  يعسالالسشاخ  ويسكغ أف 

وغيخىػػا مػػغ الكػػػارث   ،والعػاصػػ  ،والجفػػاؼ ،مثػػل تةيػػخ أنسػػاط ىصػػػؿ األمصػػار
  تةيػخالس السشػاخلمتكيػ  مػع أكثػخ ستكاممة خيارات الػعة و ستشالنطع اإلنتاج وتػفخ 

إدماج التجابيخ الستعمقة بتةيخ السشاخ في الدياسات  13-2
 17و 15و 2 عمى الرعيج الػششيواالستخاتيجيات والتخصيط 
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نطػع اإلنتػاج القائسػة عمػى الػشطع اإليكػلػجيػة مػغ االعتسػاد عمػى السػجخالت وتقمل 
  الجفيئةمغ غازات ليا واالنبعاثات السراحبة  التخكيبية

 

حفع  – 14
السحيصات والبحار 
والسػارد البحخية 

واستخجاميا عمى نحػ 
مدتجاـ لتحقيق التشسية 

 السدتجامة

مشع التمػث البحخي بجسيع أنػاعو والحج مشػو بجرجػة كبيػخة، وال  14-1
سػػػػيسا مػػػػغ األنذػػػػصة البخيػػػػة، بسػػػػا فػػػػي ذلػػػػظ الحصػػػػاـ البحػػػػخي، وتمػػػػػث 

 2125مػؿ عاـ السةحيات، بح
8 

فػػي الػػشطع اإليكػلػجيػػة البحخيػػة واسػػتخجامو السدػػتجاـ لتشػػػع البيػلػػػجي يعتبػػخ حفػػع ا
التشػع البيػلػجي جسيػع ويجعع والداحمية أحج الجػانب الخئيدية لمتشسية السدتجامة  

 التػي يػتع صػيجىاأنذصة الريج وتخبية األحياء السائية، فزال عغ األنػاع األخخى 
حتػى اآلف عمػى  يقترػخ أف تخبيػة األحيػاء السائيػةوبػالشطخ إلػى ية  لألغحية واألدو 

 فػػي أرصػػجةدورا ىامػػا  تػػؤدياألسػػساؾ البخيػػة ال تػػداؿ فػػإف عػػجد قميػػل مػػغ األنػػػاع، 
 تخبية األحياء السائية 

، بسا في ذلظ واستخجامو السدتجاـ الداحميالبحخي و لتشػع البيػلػجي ويعتبخ حفع ا
تطػػػػل لزػػػػساف أف  اضػػػػخوري اسحسيػػػػة البحخيػػػػة، أمػػػػخ اسػػػػتخجاـ السشػػػػاشق البحخيػػػػة ال

لألجيػػاؿ الحاليػػة  تيػػاحيػيمتستعػػة بالعػػالع فػػي سحيصػػات والبحػػار والسػػػارد البحخيػػة ال
، وحسايػة البيئػة لألغحيػة السدػتخجمةاألسػساؾ  مرػايجإدارة كفاءة  وتعتبخ  والقادمة

التجميخيػػة  واألنذػػصةالبحخيػػة مػػغ التمػػػث، بسػػا فػػي ذلػػظ مػػغ تخبيػػة األحيػػاء السائيػػة، 
 اتخاذىا  يتعيغإجخاءات حاسسة 

يكػلػجيػػة سػػيسا الػػشطع اإل دارة الفعالػػة لمػػشطع اإليكػلػجيػػة األرضػػية، والكسػػا أف اإل
البحخيػة واآلثػار الدػمبية  لمػشطعالدراعية، أمخ بالغ األىسية لتقميل خدائخ السةحيات 

  عمى البيئة البحخية ومػاردىا

البحخيػػة والدػػاحمية عمػػى نحػػػ مدػػتجاـ إدارة الػػشطع اإليكػلػجيػػة  14-2
وحسايتيا، مغ أجل تجشب حجوث آثار سمبية كبيػخة، بسػا فػي ذلػظ عػغ 
شخيػػػق تعديػػػد قػػػجرتيا عمػػػى الرػػػسػد، واتخػػػاذ اإلجػػػخاءات الالزمػػػة مػػػغ 

 2121أجل تحقيق الرحة واإلنتاجية لمسحيصات، بحمػؿ عاـ 

 15و 11و 6

لجػػة آثػػاره، بسػػا تقميػػل تحسػػس السحيصػػات إلػػى أدنػػى حػػج ومعا 14-3
 19و 11 في ذلظ مغ خالؿ تعديد التعاوف العمسي عمى جسيع السدتػيات

تشطػيع الرػيج عمػى نحػػ فعػػاؿ، وإنيػاء الرػيج السفػخط والرػػيج  14-4
غيػػػػخ القػػػػانػني وغيػػػػخ السبمػػػػغ عشػػػػو وغيػػػػخ السػػػػشطع ومسارسػػػػات الرػػػػيج 
ة السجمخة، وتشفيح خصط إدارة قائسة عمى العمع، مغ أجل إعادة األرصػج
الدسكية إلى ما كانت عميو في أقخب وقت مسكغ، لترػل عمػى األقػل 
إلػػى السدػػتػيات التػػي يسكػػغ أف تتػػيح إنتػػاج أقرػػى غمػػة مدػػتجامة وفقػػا 

 2121لسا تحجده خرائريا البيػلػجية، بحمػؿ عاـ 

 4و 3و 2
 12و 7و 6و

 19و

فػػػػػي السائػػػػػة عمػػػػػى األقػػػػػل مػػػػػغ السشػػػػػاشق الدػػػػػاحمية  11حفػػػػػع  14-5
يتدػق مػع القػانػف الػػششي والػجولي واسػتشادا إلػى أفزػل والبحخية، بسػا 

 2121السعمػمات العمسية الستاحة، بحمػؿ عاـ 
 11و 5

حطػخ أشػكاؿ اإلعانػات السقجمػة لسرػائج األسػساؾ التػي تدػػيع  14-6
فػػي اإلفػػخاط فػػي قػػجرات الرػػيج وفػػي صػػيج األسػػساؾ، وإلةػػاء اإلعانػػات 

يػخ السبمػغ عشػو وغيػخ التي تداىع في صيج األسساؾ غيخ السذػخوع وغ
السػػشطع، واإلحجػػاـ عػػغ اسػػتحجاث إعانػػات ججيػػجة مػػغ ىػػحا القبيػػل، مػػع 

 4و 3و 1
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التدػػػميع بػػػأف السعاممػػػة الخاصػػػة والتفزػػػيمية السالئسػػػة والفعالػػػة لمبمػػػجاف 
الشامية وأقل البمجاف نسػا يشبةي أف تكػف جدءا ال يتجدأ مغ مفاوضات 

ساؾ، بحمػؿ عػاـ مشطسة التجارة العالسية بذأف اإلعانات لسرائج األس
2121 
زيادة الفػائػج االقترػادية التػي تتحقػق لمػجوؿ الجدريػة الرػةيخة  14-7

الشامية وأقل البمجاف نسػا مغ االسػتخجاـ السدػتجاـ لمسػػارد البحخيػة، بسػا 
فػػػػػي ذلػػػػػظ مػػػػػغ خػػػػػالؿ اإلدارة السدػػػػػتجامة لسرػػػػػائج األسػػػػػساؾ، وتخبيػػػػػة 

 2131األحياء السائية، والدياحة، بحمػؿ عاـ 

 6و 4و 2
 14و 7و
 17و

 

حساية الشطع  – 15
اإليكػلػجية البخية 
وتخميسيا وتعديد 

استخجاميا عمى نحػ 
مدتجاـ، وإدارة الةابات 
عمى نحػ مدتجاـ، 
ومكافحة الترحخ، 

ووق  تجىػر 
األراضي وعكذ 

مداره، ووق  فقجاف 
 التشػع البيػلػجي

والػػػػػػػشطع  ضػػػػػػػساف حفػػػػػػػع وتػػػػػػػخميع الػػػػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػػػػة البخيػػػػػػػة 15-1
اإليكػلػجيػػػػػة لمسيػػػػػاه العحبػػػػػة الجاخميػػػػػػة وخػػػػػجماتيا، وال سػػػػػيسا الةابػػػػػػات 
واألراضي الخشبة والجباؿ واألراضي الجافة، وضساف استخجاميا عمى 
نحػ مدتجاـ، وذلظ وفقا لاللتدامات بسػجػب االتفاقػات الجوليػة، بحمػػؿ 

 2121عاـ 

 7و 5و 4
 14و 11و

 15و

واسػػػػػتعادتيا اه العحبػػػػػة األرضػػػػػية والجاخميػػػػػة لػػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػػة لمسيػػػػػاحفػػػػػع يعتبػػػػػخ 
ىػػػػػجؼ التشسيػػػػػة لتحقيػػػػػق التشسيػػػػػة السدػػػػػتجامة و  اأساسػػػػػي االسدػػػػػتجاـ أمػػػػػخ  يااسػػػػػتخجامو 

إدمػاج قػيع دعػػة إلػى عمػى مغ ىحا اليجؼ  9-15وتذتسل الةاية   15السدتجامة 
الػػػشطع اإليكػلػجيػػػة والتشػػػػع البيػلػػػػجي فػػػي عسميػػػات التخصػػػيط الػػػػششي والسحمػػػي، 

وتدػػمط الةايػػات   ت اإلنسائيػػة، واسػػتخاتيجيات الحػػج مػػغ الفقػػخ، والحدػػاباتوالعسميػػا
إيكػلػجية معيشة، بسا فػي ذلػظ الػشطع اإليكػلػجيػة نطع خخى الزػء عمى أىسية األ
 والجباؿ واألراضي الستجىػرة،  ،والرحارى  ،والةابات ،مسياه العحبةل

تحتػػػي و ألرض، فػػي السائػػة مػػغ مدػػاحة اليابدػػة عمػػى ا 31وتةصػػي الةابػػات نحػػػ 
ألكثػخ مػغ نرػ   مػائػلاألرضػية وتػػفخ  األحيائيةفي السائة مغ الكتمة  81عمى 
عمػى الػخغع مػغ أف السعػجؿ و البخيػة السعخوفػة فػي العػالع   الشباتات والحيػاناتأنػاع 
الةابات قج تباشػأ عمػى مػجى العقػػد الساضػية، فإنػو ال يػداؿ  فقجافرافي لالدشػي 

  لمةايػػةعاليػػة إيكػلػجيػػة ث فػػي مشػػاشق ذات قيسػػة حػػجالفقػػجاف يمرػػجر قمػػق ألف 
فػػػػي حػػػػيغ أف ىشػػػػاؾ زيػػػػادة ممحػضػػػػة فػػػػي السشػػػػاشق السحسيػػػػة عمػػػػى مػػػػجى القػػػػخف و 

ال تتستػع بذػكل كػاؼ العجيج مغ السشاشق الخئيدية لمتشػع البيػلػجي  فإفالساضي، 
السشاشق السحسية  وعمى الرعيج العالسي ىشاؾ أكثخ مغ مميار ىكتػار مػغ بسخكد 
والستػجىػرة التػي يسكػغ اسػتعادتيا، وىػي مشصقػة  األشػجارات التي أزيمت مشيا الةاب

تعديػػػد تشفيػػػح اإلدارة السدػػػتجامة لجسيػػػع أنػػػػاع الةابػػػات، ووقػػػ   15-2
ة الةابات، وتخميع الةابات الستجىػرة وتحقيق زيػادة كبيػخة فػي ندػبة إزال

زرع الةابػات وإعػػادة زرع الةابػػات عمػػى الرػػعيج العػػالسي، بحمػػػؿ عػػاـ 
2121 

 7و 5و 4
 15و 14و

مكافحة الترحخ، وتخميع األراضي والتخبة الستجىػرة، بسػا فػي  15-3
ات، والدػعي ذلظ األراضي الستزخرة مغ الترحخ والجفػاؼ والفيزػان

إلػػػػى تحقيػػػػق عػػػػالعه خػػػػاؿه مػػػػغ ضػػػػاىخة تػػػػجىػر األراضػػػػي، بحمػػػػػؿ عػػػػاـ 
2131 

 15و 5و 4

ضساف حفػع الػشطع اإليكػلػجيػة الجبميػة، بسػا فػي ذلػظ تشػعيػا  15-4
البيػلػػػجي، مػػغ أجػػل تعديػػد قػػجرتيا عمػػى تػػػفيخ السشػػافع التػػي ال غشػػى 

 2131عشيا لتحقيق التشسية السدتجامة، بحمػؿ عاـ 

 14و 11
 15و
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اتخػػػػػاذ إجػػػػػخاءات عاجمػػػػػة وىامػػػػػة لمحػػػػػج مػػػػػغ تػػػػػجىػر السػائػػػػػل  15-5
، 2121الصبيعية، ووق  فقجاف التشػع البيػلػجي، والقياـ، بحمػؿ عاـ 

دة ومشع انقخاضيا  بحساية األنػاع السيجَّ
 12و 5

ع القػػػػػػجرة عمػػػػػػى إثػػػػػػخاء التشػػػػػػػع البيػلػػػػػػػجي وتحدػػػػػػيغ وضػػػػػػائ  الػػػػػػشط لػػػػػػجيياواسػػػػػػعة 
  اإليكػلػجية

أيزػػا التشػػع البيػلػػػجي فػػي السيػػاه الجاخميػػة،  15ىػػجؼ التشسيػػة السدػػتجامة يتشػاوؿ و 
وخػجمات الػشطع اإليكػلػجيػة مثػل تػجفق  اإليكػلػجيػةمغ خالؿ الحفاظ عمػى الػشطع 

السيػػاه ونػعيػػة السيػػاه، التػػي تعتبػػخ حاسػػسة بالشدػػبة لمعجيػػج مػػغ مخاحػػل حيػػاة األنػػػاع 
 السائية والسياجخة عمى وجو الخرػص 

بأىػجاؼ التشسيػة السدػػتجامة فػي إشػػار ىػحا اليػجؼ تترػل  الةايػاتوىشػاؾ عػجد مػغ 
إلػػػى اسػػػتخاتيجيات الحػػػج مػػػغ  9-15يػػػة الةاذػػػيخ تعمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ، و خػػػخى  األ

 6-15الةايػة ترل تو ، 1بيجؼ التشسية السدتجامة  صمةالفقخ وبالتالي فيي ذات 
لمبػػحور والشباتػػات السدروعػػة وحيػانػػات السػػدارع  الجيشػػيالتشػػػع بذػػأف  5-2بالةايػػة 

 السدتأندة الحيػانات و 
لتشػػػع البيػلػػػجي فػػي ا تحفػػدلمدراعػػة والخعػػي التػػي  ةيػػج الػػشطع اإليكػلػجيػػنُ كسػػا أف 

التخبة تعػدز  الرةيخة والبالةة الرةخ فيالكائشات السجيخية في التخبة والحيػانات 
فع عمػػػػى احػػػػوتسشػػػػع تآكميػػػػا، ت، وبالتػػػػالي وتحػػػػافع عمييػػػػاوالبيئيػػػػة  الساديػػػػةالرػػػػحة 

  وتخميسيا خرػبة التخبة

تعديد التقاسع العادؿ والسشرػ  لمسشػافع الشاشػئة عػغ اسػتخجاـ  15-6
سػػبل الػصػػػؿ إلػى تمػػظ السػػػارد، عمػػى الشحػػػ  السػػارد الجيشيػػة، وتعديػػد

 الستفق عميو دوليا
16 

اتخػػػاذ إجػػػخاءات عاجمػػػة لػقػػػ  الرػػػيج غيػػػخ السذػػػخوع لألنػػػػاع  15-7
السحسيػػة مػػغ الشباتػػات والحيػانػػات واالتجػػار فييػػا، والترػػجي لسشتجػػات 
األحيػػاء البخيػػة غيػػخ السذػػخوعة، عمػػى مدػػتػيي العػػخض والصمػػب عمػػى 

 الدػاء

12 

اتخػػاذ تػػجابيخ لسشػػع إدخػػاؿ األنػػػاع الةخيبػػة الةازيػػة إلػػى الػػشطع  15-8
اإليكػلػجية لألراضػي والسيػاه وتقميػل أثػخ ذلػظ إلػى حػج كبيػخ، ومخاقبػة 

 2121األنػاع ذات األولػية أو القزاء عمييا، بحمػؿ عاـ 
9 

إدمػػاج قػػيع الػػشطع اإليكػلػجيػػة والتشػػػع البيػلػػػجي فػػي عسميػػات  15-9
والسحمػػي، والعسميػػات اإلنسائيػػة، واسػػتخاتيجيات الحػػج التخصػػيط الػػػششي 

 2121مغ الفقخ، والحدابات، بحمػؿ عاـ 
2 

لتذجيع وجػد  -16
السجتسعات الدمسية 
الذاممة لمجسيع تحقيقا 
لمتشسية السدتجامة، 

وتػفيخ إمكانية المجػء 
إلى القزاء أماـ 

الجسيع، والقياـ عمى 
جسيع السدتػيات ببشاء 

مؤسدات فعالة 

الحػػػػػج بقػػػػػجر كبيػػػػػخ مػػػػػغ التػػػػػجفقات غيػػػػػخ السذػػػػػخوعة لألمػػػػػػاؿ  16-4
واألسػػػػمحة، وتعديػػػػد اسػػػػتخداد األصػػػػػؿ السدػػػػخوقة وإعادتيػػػػا ومكافحػػػػة 

 2131جسيع أشكاؿ الجخيسة السشطسة، بحمػؿ عاـ 
17 

مثػػل االتجػػار باألحيػػاء البخيػػة والرػػيج غيػػخ السذػػخوع  اإليكػلػجيػػةالجخيسػػة تقػػػض 
ب غيخ القانػنية التشسية السدتجامة وتيجد األمػغ العػالسي مػغ خػالؿ وتجارة األخذا

وتذػيخ التقػجيخات استفادة الجخيسػة السشطسػة والجساعػات السدػمحة مػغ غيػخ الػجوؿ  
، دوالر سػشػيا مػغ قبػل السجػخميغ مميػار 258-91قيستيا مػارد شبيعية  إلى سخقة
 اإليخادات وفخص التشسية مغ بمجاف مسا يحـخ ال
الرخاعات عمى السػارد الصبيعية والتجىػر البيئي والتمػث مػغ كغ أف تكػف كسا يس
في كثيخ مػغ  افيؤثخ  المحافإلى انعجاـ األمغ االجتساعي والعش ،  السؤديةالعػامل 
 الزعفاء عمى غيخ متشاسب  بذكلاألحياف 

السػػػػػارد و  تعديػػػػد دور القػػػػانػف والعجالػػػػة إلدارة التشػػػػػع البيػلػػػػػجيويسكػػػػغ أف يدػػػػيع 
ضػػػػػساف اتخػػػػػاذ القػػػػػخارات عمػػػػػى نحػػػػػػ مدػػػػػتجيب لالحتياجػػػػػات  16-7

 17 وشامل لمجسيع وتذاركي وتسثيمي عمى جسيع السدتػيات
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ساسػية لبشػػاء مجتسػػع شػامل قػػائع عمػػى األعسميػػة اللصبيعيػة والػػشطع اإليكػلػجيػة فػػي ا اضعة لمسداءلةخ
 العجؿ وصشع القخار الجيسقخاشي 

تعديد وسائل  – 17
التشفيح وتشذيط الذخاكة 

ة مغ أجل العالسي
 التشسية السدتجامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حذػػػػج مػػػػػارد ماليػػػػة إضػػػػافية مػػػػغ مرػػػػادر متعػػػػجدة مػػػػغ أجػػػػل  17-3
-2111االسػػػتخاتيجية لمتشػػػػع البيػلػػػػجي  تيػػػاخصو اتفاقيػػػة التشػػػػع البيػلػػػػجي تػػػػفخ  21 البمجاف الشامية

تكػػػار العمػػػـػ والتكشػلػجيػػا واالبمجػػاالت لمتعػػػاوف الػػجولي فػػػي  اعالسيػػ اإشػػار  2121
اسػػتخاتيجية حذػػػج وتدػػعى   واسػػتخجامو السدػػتجاـ لتشػػػع البيػلػػػجيبحفػػع االستعمقػػة 
 زيادة الجعع السالي لتشفيح الخصة االستخاتيجية إلى تفاقية في االالسػارد 

ت الستعمقػة نذػخ السعخفػة والتكشػلػجيػاعمى األشخاؼ معا تعسل وبسػجب االتفاقية، 
يغ بمػػػجاف الجشػػػػب، وتعديػػػد القػػػجرات الػششيػػػة إلدارة البيئيػػػة، وتعديػػػد التعػػػاوف بػػػبػػػا

مػػغ السعخفػػة  اتثػػخو الىػػحه القػػجرات و وتعػػج   ات والعمػػـػلدياسػػمػػغ أجػػل اوالسحميػػة 
  2131لعاـ  لتشسية السدتجامةا خصةضخورية لتشفيح ورصج 

ػششيػػػػة لمتشػػػػػع العسػػػػل الوخصػػػػط سػػػػتخاتيجيات اال ُتعتسػػػػجعمػػػػى السدػػػػتػى الػػػػػششي، و 
لتحقيػػػػػق الخصػػػػػة االسػػػػػتخاتيجية لمتشػػػػػػع البيػلػػػػػػجي، اتية كػػػػػأدوات سياسػػػػػلبيػلػػػػػػجي ا

أىػػػػجاؼ التشسيػػػػة السدػػػػتجامة عمػػػػى الرػػػػعيج تشفيػػػػح مدػػػػارات جػػػػاىدة لوبالتػػػػالي فيػػػػي 
  الػششي
الجيػػػػػد الخاميػػػػة إلػػػػى إدمػػػػاج التشػػػػػع البيػلػػػػػجي والػػػػشطع اإليكػلػجيػػػػة فػػػػي وتدػػػػاعج 

والقصاعيػػة مػػػغ خػػالؿ االسػػػتخاتيجيات الدياسػػات اإلنسائيػػة الػششيػػػة ودوف الػششيػػة 
االسػػػتخاتيجيات وخصػػػط ىػػػحه ػششيػػػة لمتشػػػػع البيػلػػػػجي ومدػػػاىسة الوخصػػػط العسػػػل 
 عمى تعديد اتداؽ الدياسات  أىجاؼ التشسية السدتجامةالعسل في تشفيح 

ومشطسػػػػػة األغحيػػػػػة والدراعػػػػػة أدوات بخنػػػػػامج األمػػػػػع الستحػػػػػجة لمبيئػػػػػة تشفيػػػػػح دػػػػػيع وي
اإلدارة السدػػػػػتجامة لمتشػػػػػػع البيػلػػػػػػجي والسػػػػػػارد  التػػػػػي تحفػػػػػدوالذػػػػػخاكات العالسيػػػػػة 

 في تحقيق ىجؼ التشسية السدتجامة  الصبيعية
جسػػػع مجػػػاؿ لبمػػػجاف فػػػي إلػػػى االعجيػػػج مػػػغ مشطسػػػات األمػػػع الستحػػػجة الػػػجعع  وتقػػػجـ

  التشسية السدتجامةالبيانات ورصج مؤشخات أىجاؼ 

والجشػػػب وفيسػػا  تعديػػد التعػػاوف اإلقميسػػي والػػجولي بػػيغ الذػػساؿ 17-6
بػػيغ بمػػجاف الجشػػػب والتعػػاوف الثالثػػي فيسػػا يتعمػػق بػػالعمـػ والتكشػلػجيػػا 
واالبتكػػار والػصػػػؿ إلييػػا، وتعديػػد تبػػادؿ السعػػارؼ وفػػق شػػخوط متفػػق 
عمييػػا، بػسػػائل تذػػسل تحدػػيغ التشدػػيق فيسػػا بػػيغ اآلليػػات القائسػػة، وال 

تيدػػػيخ سػػػيسا عمػػػى مدػػػتػى األمػػػع الستحػػػجة، ومػػػغ خػػػالؿ آليػػػة عالسيػػػة ل
 التكشػلػجيا

19 

ونقميػػػػػا وتعسيسيػػػػػا  تعديػػػػػد تصػػػػػػيخ تكشػلػجيػػػػػات سػػػػػميسة بيئيػػػػػا 17-7
ونذػػػخىا إلػػػى البمػػػجاف الشاميػػػة بذػػػخوط مػاتيػػػة، بسػػػا فػػػي ذلػػػظ الذػػػخوط 

 التداىمية والتفزيمية، وذلظ عمى الشحػ الستفق عميو
19 

ة تعديػػد الػػػجعع الػػػجولي لتشفيػػح بشػػػاء القػػػجرات فػػي البمػػػجاف الشاميػػػ 17-9
ومحػػجد األىػػجاؼ مػػغ أجػػل دعػػع الخصػػط الػششيػػة الخاميػػة  فعػػاال تشفيػػحا

إلى تشفيح جسيع أىجاؼ التشسية السدتجامة، بػسائل تذػسل التعػاوف بػيغ 
 الذساؿ والجشػب وفيسا بيغ بمجاف الجشػب والتعاوف الثالثي

17 

 17و 2 تعديد اتداؽ الدياسات مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة 17-14

تعديد تقجيع الجعع لبشاء قجرات البمػجاف الشاميػة، بسػا فػي ذلػظ  17-18
والجوؿ الجدريػة الرػةيخة الشاميػة، لتحقيػق زيػادة كبيػخة  أقل البمجاف نسػا

فػػػي تػػػػافخ بيانػػػات عاليػػػة الجػػػػدة ومشاسػػػبة التػقيػػػت ومػثػقػػػة ومفرػػػمة 
حدػػػػب الػػػػجخل، ونػػػػػع الجػػػػشذ، والدػػػػغ، والعػػػػخؽ، واالنتسػػػػاء العخقػػػػي، 

كسيػػػػػػػػاجخ، واإلعاقػػػػػػػػة، والسػقػػػػػػػػع الجةخافػػػػػػػػي وغيخىػػػػػػػػا مػػػػػػػػغ والػضػػػػػػػػع 
 2121الخرائز ذات الرمة في الدياقات الػششية، بحمػؿ عاـ 

19 
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 التحييل
 3131-3122لخظة االستراتيجية للتشهع البيهلهجي لأهداف أيذي للتشهع البيهلهجي 

يهلهجي عن طريق تعسيم التشهع البيهلهجي في التردي لألسباب الكامشة وراء فقدان التشهع الب -الغاية االستراتيجية ألف
 جسيع قظاعات الحكهمة والسجتسع

كحج أقرى، يكػف الشاس عمى عمع بقيع التشػع البيػلػجي، وبالخصػات التي يسكغ اتخاذىا  2121بحمػؿ عاـ  -2الهدف 
 لحفطو واستخجامو عمى نحػ مدتجاـ 

البيػلػجي في االستخاتيجيات الػششية والسحمية لمتشسية والحج مغ  كحج أقرى، ُتجمج قيع التشػع 2121بحمػؿ عاـ  -3الهدف 
 الفقخ وعسميات التخصيط ويجخي وإدماجيا، حدب االقتزاء، في نطع الحدابات القػمية ونطع اإلبالغ 

ريجيا أو كحج أقرى، ُتمةى الحػافد، بسا فييا اإلعانات، الزارة بالتشػع البيػلػجي، أو تداؿ تج 2121بحمػؿ عاـ  -4الهدف 
تعجؿ مغ أجل تقميل أو تجشب التأثيخات الدمبية، وتػضع وُتصبق حػافد إيجابية لحفع التشػع البيػلػجي واستخجامو السدتجاـ، بسا 

 االقترادية الػششية -يتسذى ويشدجع مع االتفاقية وااللتدامات الجولية األخخى ذات الرمة، مع مخاعاة الطخوؼ االجتساعية
كحج أقرى، تكػف الحكػمات وقصاع األعساؿ وأصحاب السرمحة عمى جسيع السدتػيات قج  2121ـ بحمػؿ عا -5الهدف 

مغ أجل تحقيق اإلنتاج واالستيالؾ السدتجاميغ وتكػف قج سيصخت عمى  اتخحت خصػات لتشفيح خصط أو تكػف قج نفحت خصصا
 ة تأثيخات استخجاـ السػارد الصبيعية في نصاؽ الحجود اإليكػلػجية السأمػن

 خفض الزغهط السباشرة على التشهع البيهلهجي وتذجيع االستخدام السدتدام -الغاية االستراتيجية باء
، يخفَّس معجؿ فقجاف جسيع السػائل الصبيعية، بسا في ذلظ الةابات، إلى الشر  عمى األقل، 2121بحمػؿ عاـ  -6الهدف 

 فتت السػائل الصبيعية بقجر كبيخ وحيثسا يكػف مسكشا إلى ما يقخب مغ الرفخ، ويخفس تجىػر وت
، يتع عمى نحػ مدتجاـ إدارة وحراد جسيع األرصجة الدسكية والالفقاريات والشباتات السائية، 2121بحمػؿ عاـ  -7الهدف 

بصخيقة قانػنية وبتصبيق الُشيج القائسة عمى الشطاـ اإليكػلػجي، وذلظ لتجشب الريج السفخط، ووضع خصط وتجابيخ انعاش 
األنػاع السدتشفجة، وال يكػف لسرايج األسساؾ تأثيخات ضارة كبيخة عمى األنػاع السيجدة باالنقخاض والشطع اإليكػلػجية لجسيع 

الزعيفة، وأف تكػف تأثيخات مرايج األسساؾ عمى األرصجة الدسكية واألنػاع والشطع اإليكػلػجية في نصاؽ الحجود اإليكػلػجية 
 السأمػنة 
، تجار مشاشق الدراعة وتخبية األحياء السائية والحخاجة عمى نحػ مدتجاـ، لزساف حفع التشػع 2121بحمػؿ عاـ  -8الهدف 

 البيػلػجي 
، يخفَّس التمػث، بسا في ذلظ التمػث الشاتج عغ السةحيات الدائجة، إلى مدتػيات ال تزخ 2121بحمػؿ عاـ  -9الهدف 

 بػضيفة الشطع اإليكػلػجية وبالتشػع البيػلػجي 
، تعّخؼ األنػاع الةخيبة الةازية ومداراتيا، ويحجد تختيبيا حدب األولػية، وتخزع لمسخاقبة األنػاع 2121بحمػؿ عاـ  -:الهدف 

 ذات األولػية أو يتع القزاء عمييا وتػضع تجابيخ إلدارة السدارات لسشع إدخاليا وانتذارىا 
ة الستعجدة عمى الذعب السخجانية، والشطع اإليكػلػجية ، ُتخفَّس إلى أدنى حج الزةػط البذخي2115بحمػؿ عاـ  -21الهدف 

 الزعيفة األخخى التي تتأثخ بتةيخ السشاخ أو تحّسس السحيصات، مغ أجل السحافطة عمى سالمتيا ووضائفيا 
 تحدين حالة التشهع البيهلهجي عن طريق صهن الشظم اإليكهلهجية، واألنهاع والتشهع الجيشي -الغاية االستراتيجية جيم

في  11في السئة عمى األقل مغ السشاشق األرضية ومشاشق السياه الجاخمية و 17، يتع حفع 2121بحمػؿ عاـ  -22لهدف ا
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السئة مغ السشاشق الداحمية والبحخية، وخرػصا السشاشق ذات األىسية الخاصة لمتشػع البيػلػجي وخجمات الشطاـ اإليكػلػجي، 
لمسشاشق السحسية وتجابيخ الحفع الفعالة األخخى  بالتخابط الجيج، ومسثمة إيكػلػجيامغ خالؿ نطع مجارة بفاعمية ومشرفة وتتدع 

 القائسة عمى السشصقة، وإدماجيا في السشاضخ الصبيعية األرضية والسشاضخ الصبيعية البحخية األوسع نصاقا 
وإدامة حالة حفطيا، السيسا ، مشع انقخاض األنػاع السعخوفة السيجدة باالنقخاض وتحديغ 2121بحمػؿ عاـ  -23الهدف 

 بالشدبة لألنػاع األكثخ تجىػرا 
، الحفاظ عمى التشػع الجيشي لمشباتات السدروعة وحيػانات السدارع والحيػانات األليفة والتشػع 2121بحمػؿ عاـ  -24الهدف 

 عغ القيسة الثقافية، ووضع وتشفيح الجيشي لألقارب البخية، بسا في ذلظ األنػاع األخخى ذات القيسة االجتساعية واالقترادية فزال
 استخاتيجيات لتقميل التآكل الجيشي وصػف تشػعيا الجيشي 

 تعزيز السشافع للجسيع من التشهع البيهلهجي وخدمات الشظم اإليكهلهجية -الغاية االستراتيجية دال
ة، بسا في ذلظ الخجمات ، استعادة وصػف الشطع اإليكػلػجية التي تػفخ خجمات أساسي2121بحمػؿ عاـ  -25الهدف 

السختبصة بالسياه، وتديع في الرحة وسبل العير والخفاه، مع مخاعاة احتياجات الشداء والسجتسعات األصمية والسحمية والفقخاء 
 والزعفاء 

، إتساـ تعديد قجرة الشطع اإليكػلػجية عمى التحسل ومداىسة التشػع البيػلػجي في مخدوف 2121بحمػؿ عاـ  -26الهدف 
في السئة عمى األقل مغ الشطع اإليكػلػجية الستجىػرة، مسا  15كخبػف، مغ خالؿ الحفع واالستعادة، بسا في ذلظ استعادة ال

 يديع بالتالي في التخفي  مغ تةيخ السشاخ والتكي  معو ومكافحة الترحخ 
والتقاسع العادؿ والسشر   ، يدخي مفعػؿ بخوتػكػؿ ناغػيا لمحرػؿ عمى السػارد الجيشية2115بحمػؿ عاـ  -27الهدف 

 لمسشافع الشاشئة عغ استخجاميا، ويتع تفعيمو، بسا يتسذى مع التذخيع الػششي 
 تعزيز التشفيذ من خالل التخظيط التذاركي، وإدارة السعارف وبشاء القدرات -الغاية االستراتيجية هاء

ت الدياسة، وبجأ في تشفيح، استخاتيجية وخصة ، يكػف كل شخؼ قج أعج واعتسج كأداة مغ أدوا2115بحمػؿ عاـ  -28الهدف 
 عسل وششية لمتشػع البيػلػجي بحيث تكػف فعالة وتذاركية ومحجثة 

، احتخاـ السعارؼ واالبتكارات والسسارسات التقميجية لمسجتسعات األصمية والسحمية ذات الرمة 2121بحمػؿ عاـ  -29الهدف 
احتخاـ استخجاميا السألػؼ لمسػارد البيػلػجية، رىشا بالتذخيع الػششي وااللتدامات بحفع التشػع البيػلػجي واستخجامو السدتجاـ، و 

الجولية ذات الرمة، وأف تجمج وتشعكذ بالكامل في تشفيح االتفاقية مع السذاركة الكاممة والفعالة لمسجتسعات األصمية والسحمية، 
 وذلظ عمى جسيع السدتػيات ذات الرمة 

، إتساـ تحديغ السعارؼ والقاعجة العمسية والتكشػلػجيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي، وقيسو، 2121بحمػؿ عاـ  -:2الهدف 
ووضيفتو، وحالتو واتجاىاتو، واآلثار الستختبة عمى فقجانو، وتقاسع ىحه السعارؼ والقاعجة والتكشػلػجيات ونقميا وتصبيقيا عمى 

 نصاؽ واسع 
ةي إحجاث زيادة محدػسة في السدتػيات الحالية لحذج السػارد السالية لمتشفيح ، كحج أقرى، يشب2121بحمػؿ عاـ  -31الهدف 

مغ جسيع السرادر، وفقا لمعسمية السػحجة والستفق عمييا في  2121-2111الفعاؿ لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 
اجات إلى السػارد التي ستعجىا األشخاؼ استخاتيجية حذج السػارد  ويخزع ىحا اليجؼ لمتةييخات اعتسادا عمى تقييسات االحتي

 وتبمغ عشيا 
______________ 

 


