
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرم في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال            لدواعي االقتصاد 
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧بانكوك، 

  من جدول األعمال المؤقت٣-٥البند 

 

 مسودة الخطوط العامة: "آفاق التنوع البيولوجي العالمي  " الطبعة الثانية من تقرير

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجـز تنفيـذي

، أن يقوم، بمساعدة المركز العالمي      ٧/٣٠ من المقرر    ٨ في الفقرة    طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي،      
 تقريرالطبعة الثانية من لتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، بإعداد لرصد الحفظ ا  

لنشرها قبل انعقاد االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وذلك بعد استعراضها من جانب  "  آفاق التنوع البيولوجي العالمي      "
 .أو الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالنظراء، وبعد استعراضها في االجتماع العاشر 

آفاق التنوع البيولوجي     "  تقريرعمال بهذا المقرر، أعد األمين التنفيذي مسودة خطوط عامة للطبعة الثانية من              
 المستوى العالمي،    على ٢٠١٠التي ستشمل تقييما للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام              "  العالمي  

وتشرح بطريقة فعالة االتجاهات في التنوع البيولوجي ذات الصلة باألهداف الثالثة لالتفاقية، استنادا إلى المجاالت                  
وستكون الخطوط العامة بمثابة أساس لمزيد من التفصيل للمسودة          .  ٧/٣٠ من المقرر    ١المركزية المذكورة في الفقرة     

إلى المؤشرات الواردة في المرفق األول من نفس المقرر والتي تم تطويرها واختبارها بنجاح،              الكاملة للتقرير، وستستند    
 .والمعلومات المقدمة في التقارير الوطنية، باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من المنظمات الدولية

 ات مقترحـةـتوصي

آفاق التنوع    "  تقريرثانية من   قد ترغب الهيئة الفرعية في استعراض مسودة الخطوط العامة للطبعة ال             
وأن تعتمد الخطوط العامة والشكل، بغية إدخال مزيد من التطوير والتحسين عليها، باإلضافة إلى               "  البيولوجي العالمي   

 .٧/٣٠إعداد المسودة األولى الكاملة بحيث تشتمل على المؤشرات التفصيلية المذكورة في المرفق األول للمقرر 
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 )الطبعة الثانية ("البيولوجي العالمي آفاق التنوع  " تقرير

 الخطوط العامة للمحتوى المقترح

 تمهيد

 ".آفاق التنوع البيولوجي العالمي  " تقريريتمثل الغرض من هذا القسم في شرح الغرض من  -١

آفاق   "  تقريرسيركز النص على أهمية التنوع البيولوجي في تحقيق أهداف التنمية البشرية، ويقدم فكرة عن                 -٢
وع البيولوجي  توزيع معلومات بشأن التقدم المحرز في حفظ التن       )  أ:  ( كوسيلة لتحقيق ما يلي      "العالمي  التنوع البيولوجي 
 .االبالغ عما يجري لتحسين التوعية بالحفظ واالستعمال المستدام) ب(، و واستعماله المستدام

 تصدير

آفاق التنوع  "  رير  سيعرض هذا القسم إصدارات التكليف عن مؤتمر األطراف، وعالقة الطبعة األولى من تق              -٣
، واألهداف، والجمهور المستهدف، والصالت بين عمليات االبالغ العالمية األخرى، واإلطار              "البيولوجي العالمي   

 ". آفاق التنوع البيولوجي العالمي  " تقريرالمفاهيمي الذي يقوم عليه تحليل الطبعة الثانية من 

 موجز تنفيذي

 لغرض ونطاق التقرير، ويبرز النتائج والرسائل الرئيسية، ويركز على           يقدم الموجز التنفيذي سردا مركزا     -٤
 .االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لعمليات المتابعة اإلضافية

  التنوع البيولوجي ضمن السياق الواسع للسياسة–  مقدمة -القسم األول 

اق مبادرات وعمليات   في سي "  العالمي  آفاق التنوع البيولوجي    "  يتمثل الغرض من هذا القسم في وضع تقرير          -٥
 .والتحديات المرتبطة بها بالنسبة للتنوع البيولوجي وبالنسبة لالتفاقيةالعالمية السياسات العامة 

وسوف يصف الجزء التحليلي من هذا القسم دور التنوع البيولوجي في عملية التنمية المستدامة، ويبرز بتحديد                 -٦
 تتعلق بالتنمية والبيئة، ويشرح كيفية ارتباط التنوع البيولوجي بهذه             أكبر، مبادرات السياسة الدولية الحالية التي      

وفي هذا الخصوص، سيركز القسم على الخطة االستراتيجية لالتفاقية، وهدف التنوع البيولوجي لعام                .    المبادرات
 المياه   المتحدة بشأن  مم واعتماده من جانب القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، ومبادرة األمين العام لأل              ٢٠١٠

 واألهداف األخرى المتعلقة بالتنوع     ،(WEHAB)   والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي      الصرف الصحي و
البيولوجي الموضوعة في القمة العالمية، والدور المستمر للجنة التنمية المستدامة، والعالقة بين التنوع البيولوجي                 

وسيعطى االهتمام الواجب لمساهمة التنوع البيولوجي في تخفيف وطأة الفقر وستكون هذه             .    والغايات اإلنمائية لأللفية  
وسيكون تخفيف وطأة الفقر واحدا من الخيوط المشتركة التي         .    أساسا لمزيد من معالجة هذه القضية في األقسام الالحقة        

 .ستتخلل األقسام األربعة من التقرير

ن مع المبادرات والعمليات األخرى، مع التركيز على حقيقة أن االتفاقية ال             وسيغطي هذا الجزء أيضا التعاو     -٧
وسيتم التشديد على التواصل    .    تعمل بمعزل بل بالتعاون مع نطاق واسع من االتفاقيات، والمبادرات والعمليات األخرى           
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تي ستبرز دراسات الحالة المالئمة     الفعال والبرمجة المشتركة، مما يؤدي إلى مناقشة أكثر تفصيال في األقسام الالحقة ال            
 .الخاصة بترتيبات العمل

وسيكمل هذا القسم باإلشارة إلى نهج النظام اإليكولوجي كإطار أولي لتناول األهداف الثالثة لالتفاقية بشكل                  -٨
للتنمية متوازن، مع إدراج عناصر مشاركة أصحاب المصلحة، والتعاون فيما بين القطاعات، واعتراف القمة العالمية                

 .المستدامة به كأداة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر

وسيختتم القسم بملخص يقدم رابطة منطقية بين سياق السياسة العالمية للتقرير والتحديات التي يجب تناولها                  -٩
 أن يحتوي القسم األول من التقرير على        ونتيجة لما سبق ذكره، تتجه النية إلى      .    بمزيد من التفصيل في األقسام التالية     

 1:األقسام الفرعية التالية

آفاق التنوع البيولوجي     "  منقرار تكليف من مؤتمر األطراف، والروابط مع الطبعة األولى          (مقدمة   ١-١
آفاق "    تقريروعمليات اإلبالغ العالمية األخرى ذات الصلة، واإلطار المفاهيمي لتحليل           "  العالمي  
 ؛)الخ...  "بيولوجي العالميالتنوع ال

ويتضمن ذلك أيضا وضع األهداف واألغراض        (٢٠١٠الخطة االستراتيجية لالتفاقية وهدف عام        ٢-١
ضمن برامج عمل واستراتيجيات االتفاقيات، والتوصيات على المستوى الوطني بشأن األهداف              

 ؛)واألغراض

 ، والتنوع البيولوجي؛WEHAB مبادرةمستدامة، ولجنة التنمية المستدامة، والقمة العالمية للتنمية ال ٣-١

 التنوع البيولوجي والغايات اإلنمائية لأللفية؛ ٤-١

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم       (المبادرات والعمليات األخرى ذات الصلة        ٥-١
 ؛)الخ...(UNCCD) افحة التصحركاتفاقية األمم المتحدة لمالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، و

 وجية؛ اإليكولالنظمنهج  ٦-١

 .الخاتمة والملخص ٧-١

  التحدي العالمي للتنوع البيولوجي– ٢٠١٠  التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام -القسم الثاني 

يتمثل الغرض من هذا القسم في استعراض الوضع الراهن واالتجاهات بشأن التنوع البيولوجي والتهديدات                 -١٠
وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم القسم تقييما للوضع       .    ٢٠١٠هدف عام   التي تواجهه، وبيان التحديات التي تواجه تحقيق         

، والتحديات المحتملة في المستقبل ومستوى الجهد الالزم للتغلب على هذه            ٢٠١٠الراهن للتقدم نحو تحقيق هدف عام       
 .٢٠١٠التحديات حتى يتسنى تحقيق هدف عام 

.   الصادر عن مؤتمر األطراف    ٧/٣٠دم في القرار    وسوف يستند النهج التحليلي المستخدم إلى اإلطار المق         -١١
خطة االستراتيجية، وعلى وجه الخصوص رسالتها      الويهدف هذا اإلطار إلى توفير هيكل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ            

                                                 
 . للقسمقد يكون هناك تعديالت طفيفة في ترتيب عرض األقسام الفرعية عندما تبدأ عملية السرد األكثر تفصيال  ١
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.  في تحقيق انخفاض ملموس في المعدل الحالي لخسارة التنوع البيولوجي على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية                
التحديد، يتكون اإلطار من سبعة مجاالت مركزية ومن مجموعة مؤقتة من المؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق              وب

 . واإلعالن عنه على المستوى العالمي٢٠١٠هدف 

وسيشتمل القسم على قسم فرعي تمهيدي، يتعلق بالقضايا التي ستعرض بالنسبة لما ذكر في القسم األول ويقدم                  -١٢
ويدمج ذلك بعدئذ في القسمين الثالث والرابع من (فا موجزا عن العرض والمعالجة التحليلية لمحتوي هذا القسم أيضا وص
 ).التقرير

سيقوم محتوى هذا القسم إلى حد كبير على نتائج واستنتاجات العملية الجارية، التي يشترك فيها عدد من أفرقة                   -١٣
ر المؤشرات لمختلف المجاالت المركزية، وأن تستعمل المؤشرات         العمل المنشأة بغرض المزيد من تعريف وتطوي       

وهكذا، سيستجيب  .     واإلعالن عنه على المستوى العالمي     ٢٠١٠المرتبطة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام         
 . الصادر عن مؤتمر األطراف٧/٣٠المحتوى مباشرة للمؤشرات المحددة في المرفق األول من المقرر 

، تلك  ٢٠١٠ف نشاط أفرقة العمل إلى توليد معلومات على االتجاهات األساسية نحو تحقيق هدف                  ويهد -١٤
ئية المتعلقة ببرامج العمل    اإلحيا  قاطنالمعلومات التي ستشكل بعد ذلك أساسا إلعداد سرد تفصيلي يغطي كل من الم              

تنوع البيولوجي والعواقب الناتجة عن     وسوف يستعرض القسم، قدر اإلمكان، معدالت خسارة ال       .    المواضيعية لالتفاقية 
ومن المقرر أن يرتكز السرد أيضا على المبادرات األخرى ذات الصلة بمؤشرات            .    خسارة مكونات التنوع البيولوجي   

التنوع البيولوجي، بما في ذلك على سبيل المثال المواد الجديدة عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ونشاط االتفاقات                   
أنواع اتفاقية رامسار، واتفاقية حفظ        (٢٠١٠الدولية األخرى التي تعمل بالفعل على تحقيق هدف عام             والبرامج  

ألوروبية للتنوع البيولوجي   ، واالستراتيجية ا  (EEA)، والوكالة األوروبية للبيئة      (CMS)المهاجرة  الحيوانات البرية   
 . الصالت مع الجهود الرامية للتخفيف من وطأة الفقروتستعرض أيضا).  الخ...(PEBLDS)المناظر الطبيعية و

، سيتم إدراج   ٧/٣٠وبينما ستكون المؤشرات ذات طابع عالمي أساسا، كما أوصى مؤتمر األطراف في مقرره               -١٥
وباإلضافة إلى ذلك،   .    أمثلة من األطراف المتعاقدة حيثما كان ذلك ممكنا، استنادا إلى المعلومات المقدمة من األطراف             

ولي االهتمام الستعمال المعارف اإليكولوجية التقليدية كمصدر إضافي للمعلومات وذلك لمساندة التحليل في هذا                 سي
 .المجال

وسوف تبذل محاوالت في الحاالت المالئمة لوصف التحديات الحالية التي تواجه رصد التقدم نحو تحقيق هدف  -١٦
ويعتبر ذلك مهما ألنه قد يؤدي إلى توصيات        .    يانات ذات الصلة  ، وذلك بالنظر إلى قضايا التعريف والب      ٢٠١٠عام  

بالخيارات واألعمال التي يمكن القيام بتنفيذها لزيادة فهم الوضع الراهن واالتجاهات، وبالتالي ترجمة أفضل للهدف                 
 .الشامل واألهداف الفرعية ذات الصلة

ظهر من المؤشرات ويشدد أيضا على الفجوات التي        التي ت "  الرسائل الرئيسية   "  وسيختتم القسم بملخص يبرز      -١٧
يجب معالجتها على مستوى السياسة، والمستوى المؤسسي ومستوى البيانات، باإلضافة إلى أولويات التحديات عند النظر 

 .في اآلليات الحالية التي تتناول حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام
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إلطار العمل المعتمد في االجتماع السابع لمؤتمر         ةلسبعامجاالت المركزية   الوبينما سيتطابق هيكل القسم مع       -١٨
األطراف، كما الحظنا سابقا، ستكون هناك مرونة كافية داخل هذا الهيكل للسماح بتحليل المواد والمعلومات األخرى                  

 :ذات الصلة وكذلك القضايا الشاملة لعدة قطاعات ضمن المجاالت المركزية التالية

 ؛مقدمة ١-٢

 تخفيض معدل خسارة مكونات التنوع البيولوجي؛ ٢-٢

 التشجيع على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛ ٣-٢

 التصدي للتهديدات الرئيسية التي تواجه التنوع البيولوجي؛ ٤-٢

 الحفاظ على كفاءة النظام اإليكولوجي وتوفير السلع والخدمات؛ ٥-٢

 مارسات التقليدية؛حماية المعارف واالبتكارات والم ٦-٢

 ضمان التقاسم المنصف والعادل للمنافع؛ ٧-٢

 حشد الموارد المالية والتقنية؛ ٨-٢

 .االستنتاجات والملخص ٩-٢

وقد يختلف ترتيب عرض األقسام الفرعية أعاله عندما تبدأ صياغة السرد التفصيلي للقسم، ولكن الترتيب                  -١٩
 ).والذي يستعمل أيضا في المرفقين األول والثاني من نفس المقرر (٧/٣٠ من المقرر ١الحالي يستند إلى الفقرة 

2  آليات معالجة خسارة التنوع البيولوجي-القسم الثالث 
 

يتمثل الهدف من هذا القسم في إبراز ما يجرى من أعمال نحو الحفظ الفعال واالستعمال المستدام للتنوع                     -٢٠
 .، على االتفاقيةالبيولوجي مع التركيز بصفة خاصة، وليس حصريا

وسيصف هذا القسم من التقرير نطاق اآلليات القائمة التي تتصدى للتحديات التي أبرزتها األقسام السابقة،                  -٢١
وسيعالج القسم  .    وسوف يعالج، ضمن أمور أخرى، برامج العمل، واألدوات والصكوك التي أعدت في إطار االتفاقية              

خرى لألطراف والشركاء اآلخرين، وسوف يركز هذا القسم على األمثلة الوطنية           أيضا المبادرات والبرامج واألنشطة األ    
من تجارب تنفيذ   "  الدروس المكتسبة   "  ويدرج أيضا   .    كلما كان ذلك ممكنا، استنادا إلى المعلومات المقدمة من األطراف         

 ويصف القسم اإلنجازات التي حققتها      .  األلفية في    اإليكولوجية نظمالاالتفاقية والعمليات األخرى ذات الصلة، مثل تقييم        
هذه اآلليات وتأثيرها، باإلضافة إلى القيود والفجوات التي تظهر عند معالجة خسارة التنوع البيولوجي والتحديات                  

 .٢٠١٠المتعلقة بها في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 

                                                 
٢

االستجابة لتحدي التنوع البيولوجي    ، أو   أدوات االستجابة للتحديات  ، أو   خيارات رئيسية لالستجابة  :  عناوين ممكنة أخرى   
 .العالمي
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ملة لبعض مسببات التغيير العالمي مثل العولمة،       وسوف يحلل القسم، قدر اإلمكان، الصالت والتأثيرات المحت        -٢٢
وكما هو الحال .  والتجارة، وتخصيص الموارد، بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، والتمكين، ضمن عوامل أخرى    

في األقسام السابقة، سوف يركز هذا القسم أيضا على الصالت بين اآلليات القائمة ومساهمتها عموما في التخفيف من                   
 .طأة الفقرو

تعتبر مسألة التعاون والشراكات بين االتفاقية والمنظمات والمبادرات والعمليات الدولية األخرى، مسألة حيوية              -٢٣
بصفة خاصة ليس بالنسبة لعمل االتفاقية فحسب، بل أيضا لتسهيل تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في عمل المنظمات                 

 عملية تعاونية، ٢٠١٠ الرسائل الرئيسية حول التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام ويعتبر إيصال.  والمبادرات األخرى
 .علق األهمية الواجبة على مسألة التعاون والشراكات في هذا القسم من التقريروسوف تُ

بعة وتتمثل المسائل الرئيسية في المتا    .    إن هيكل هذا القسم مؤقت وقد يحتاج إلى التعديل أثناء إعداد التقرير             -٢٤
المنطقية من القسم السابق، ولكن مع التأكد أيضا من تغطية النطاق الكامل لألدوات المتاحة بموجب االتفاقية وأمثلة من                  

وسوف يتم تعريف ترتيب العرض والمعلومات اإلضافية ذات الصلة، مثل          .    االتفاقات والمبادرات األخرى على األقل    
 .فضل عند القيام بصياغة محتويات األقسام السابقةاألطر والرسوم البيانية، تعريفها بصورة أ

من الموصى به حاليا أن يتبع هيكل هذا القسم نفس الهيكل المتبع في القسم السابق، وبالتالي يعكس المجاالت                    -٢٥
وحيث أن هذه المجاالت المركزية تستعمل في اإلطار المؤقت للغايات واألهداف           .    ٧/٣٠المركزية المحددة في المقرر     

، فسوف يوفر ذلك صلة أكثر وضوحا بالخطة االستراتيجية التي تضع ترتيب القسم              )المرفق الثاني من ذلك المقرر    (
 .حسب اآلليات

 وأدوات اتفاقية التنوع البيولوجي بطريقة متماسكة وواضحة، وسيتم         غير أنه من المهم أن تُغطي جميع آليات        -٢٦
وترد قائمة بهذه   .    ر السردية باإلضافة إلى المناقشة داخل النص نفسه        ضمان ذلك من خالل االستعمال المالئم لألط       

 :وسيشمل هذا القسم األقسام الفرعية التالية.  اآلليات واألدوات في مرفق بهذه الوثيقة

توفير صلة منطقية بين األقسام األول والثاني والثالث، والتركيز على الدور الرئيسي للتنفيذ              :  مقدمة ١-٣
، وأهمية تحديد األهداف في سياق      )الوطنية للتنوع البيولوجي، تحديد األهداف     العمل   خططاالستراتيجيات و (الوطني  

 االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية؛

 تخفيض معدل خسارة مكونات التنوع البيولوجي؛ ٢-٣

 التشجيع على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛ ٣-٣

  التي تواجه التنوع البيولوجي؛التصدي للتهديدات الرئيسية ٤-٣

 الحفاظ على كفاءة النظام اإليكولوجي وتوفير السلع والخدمات؛ ٥-٣

 حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛ ٦-٢

 ضمان التقاسم المنصف والعادل للمنافع؛ ٧-٣
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 حشد الموارد المالية والتقنية؛ ٨-٣

 .االستنتاجات والملخص ٩-٣

  والسنوات التالية٢٠١٠لعام  اآلفاق المستقبلية لالتفاقية والفرص – القسم الرابع

 وفي  ٢٠١٠يتمثل الهدف من هذا القسم في معالجة اآلفاق المستقبلية لالتفاقية وللتنوع البيولوجي، في عام                  -٢٧
 .السنوات التالية، واستعراض الجهود المبذولة للتغلب على العقبات والتصدي للتحدي

 ٢٠١٠ى األقسام السابقة، سوف يعالج هذا القسم مسألة تقييم اآلفاق المستقبلية لالتفاقية والفرص لعام               وبناء عل  -٢٨
وسيقدم أيضا سردا تحليليا للجهود الالزمة للتغلب على        .    ٧/٣٠والسنوات التالية في سياق الخطة االستراتيجية والمقرر        

وسوف يتجاوز ذلك بالضرورة األدوات والبرامج      .    بقة من التقرير  العقبات والتصدي للتحديات التي أبرزتها األقسام السا      
 .القائمة حاليا ويعرف الفجوات المحتملة

ستبذل محاوالت للذهاب أبعد من تقديم التصورات العالمية والتركيز أيضا على تقديم نهوج واقعية ومتوازنة                 -٢٩
لنحو الواجب في هذا القسم على عمليات التنفيذ الوطنية         ومن المهم التركيز على ا    .    للنظر فيها على المستوى الوطني    

 .لتلبية الغايات العالمية في سياق األولويات الوطنية

وسوف يتم معالجة تصورات التنوع البيولوجي على األجل الطويل وتصورات التنمية العالمية في بعض                  -٣٠
سم أيضا إلى الحاجة إلعداد تصورات      وسيشير هذا الق  ).    ٢-٤ وجزء من    ١-٤   الفرعي مثل القسم (األقسام الفرعية   

 ).الثالثة والرابعة" (آفاق التنوع البيولوجي العالمي  " تقريرمحددة للطبعات القادمة من 

وأخيرا، سيتم إبراز تصميم األهداف المستقبلية وما يرتبط بها من نظم البيانات والرصد التي ستكون الزمة                   -٣١
الثالثة   (تقريرهداف، مع ربط ذلك بمستقبل االتفاقية والطبعات التالية من ال           لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األ       

.   الوارد وصفها وتقديمها في القسم الثاني      ٢٠١٠ويرتبط ذلك أيضا باالستمرار في إيصال مؤشرات عام          ).    والرابعة
 :وسوف تضاف األقسام الفرعية التالية في القسم الرابع

 التالية؛ والسنوات ٢٠١٠الفرص لعام  ١-٤

 المساهمة في تخفيف وطأة الفقر واالستعمال المستدام؛ ٢-٤

 التغلب على العقبات بما في ذلك التمويل المستدام؛ ٣-٤

 دور االتفاقية في المستقبل؛ ٤-٤

 .االستنتاجات والملخص ٥-٤

 جداول/مرفقات

 .معلومات إضافية -١

 .الخ.. مصادر المعلومات ومراجع أخرى، -٢
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 مرفق

 جعية باألدوات الرئيسية الواجب تغطيتها في القسم الثالثقائمة مر

 :اآلليات على المستوى الوطني

 االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وإدماجها في العمليات القطاعيةوخطط العمل  •

 تحديد األهداف والتقييمات الوطنية •

 تنفيذ برامج العمل •

 القيود •

 :برامج العمل المواضيعية لالتفاقية

 وع البيولوجي البحري والساحليالتن •

 التنوع البيولوجي للغابات •

  اإليكولوجية للمياه الداخليةالنظم •

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة •

 التنوع البيولوجي الزراعي •

 التنوع البيولوجي للجبال •

 التنوع البيولوجي للجزر •

 ):رشاداتمواد، أهداف وغايات، إ(القضايا الشاملة لعدة قطاعات 

 الحصول على الموارد وتقاسم المنافع •

 واألحكام المتصلة بها) ي (٨المادة  •

 المناطق المحمية •

  اإليكولوجيةالنظمنهج  •

 األنواع الغريبة الغازية •

 الرصد والتنفيذ •

 اآلليات المالية •

 تقييمات األثر •

 التدابير الحافزة •

 تغير المناخ •

 االستعمال المستدام •

 يضيالمسؤولية والجبر التعو •

 نقل التكنولوجيا والتعاون •

 آلية غرفة تبادل المعلومات •

 االتصال، والتثقيف، والتوعية العامة •

 اإلبالغ الوطني •

 المبادرة العالمية للتصنيف •

 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة •

 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات •
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 :التعاون والشراكات

 الخ... التعاون مع المنظمات واالتفاقيات الدولية •

 المجتمع المدني والقطاع الخاص •

ألنواع الغازية، الشراكة العالمية للتنوع البيولوجي      المعني با  العالمي   برنامجال(التفاقية  ل  مساندةمبادرات   •
 )النباتي

 المشاركة العالمية في مجال التنوع البيولوجي •

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 

-------------- 
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