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

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

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عخامساالجتماع ال
  2011تشرين الثاني / نوفمبر11-7مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت3-1البند 
  

  2020-2011يجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترات
  ةحتملوالمؤشرات الم المؤقتالمبرر التقني 

  المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجيوالمراحل الرئيسية 
  مذكرة من األمين التنفيذي

  الموجز التنفيذي
فيذ سيكون أساسيا لتأمين تنالوطنية  الرئيسية والمؤشرات راحلإن تحديد أهداف وطنية واستعمال الم

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي عبر مختلف مستويات 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، إلى األمين التنفيذي مواصلة تطوير 10/2وطلب مؤتمر األطراف، في المقرر . شكل أعمالحكومة والمجتمع ب

الواردة في مذكرة األمين التنفيذي البيولوجي للتنوع المقترحة ألهداف أيشي الرئيسية  راحلالمبررات التقنية والم
)UNEP/CBD/COP/10/9(مع األخذ في الحسبان التعليقات المطروحة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ،. 
مبرر التقني ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأتيح في الوثيقة  لهذا الطلب، تم تنقيح الاستجابةو

UNEP/CBD/COP/10/27/Add1 . وتقدم الوثيقة الحالية تحديثا آخر للمبرر التقني يعكس نتائج اجتماع الخبراء
 2020-2011مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لمخصص التقنيين ال

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6) .معلومات أخرى عن المؤشرات المقترحة للخطة االسترتيجية للتنوع دوتر 
  .UNEP/CBD/SBSTTA/15/2البيولوجي في الوثيقة 
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  التوصيات المقترحة

  :تقنية والتكنولوجية في أن تعتمد توصية وفقا للخطوط التاليةقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

النظر فيها على الصعيد مواصلة  بالمبررات التقنية ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي من أجل تحيط علما
  الوطني،

منظمات المعنية، أن يعد إرشادات تقنية عن كل هدف من  إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع التطلب
جها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية سهيل تنفيذها ودمأهداف أيشي للتنوع البيولوجي من أجل مواصلة ت

  .للتنوع البيولوجي
  مقدمة    -أوال 

، مع 2020- 2011لبيولوجي اعتمد مؤتمـر األطـراف، في اجتماعه العاشر، الخطة االستراتيجيـة للتنوع ا
وتحتوي هذه المذكرة على المبرر التقني ألهداف أيشي للتنوع ). 10/2المقرر  ("أهداف أيشي للتنوع البيولوجي"

 وتحديثها في ضوء نتائج اجتماع فريق الخبراء 1Add/27/01/COP/CBD/UNEPالبيولوجي استنادا إلى الوثيقة 
 2020-2011مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي لالتقنيين المخصص 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6). وتعتبر المقترحات للمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية إشارية وتقدم 
 عند وضع أهدافها ومراحلها الرئيسية الوطنية  االستناد إليه فيكمرجع قد ترغب البلدان وأصحاب المصلحة

  .الخاصة بها
  أيشي للتنوع البيولوجي فيلغايات وأهداف لالمؤقت المبرر التقني   -ثانيا 

  2020-2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 
لوجي عن طريق تعميم التنوع  التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيو. الغاية االستراتيجية ألف

  . والمجتمعالحكومة قطاعات في جميعالبيولوجي 
 في اتخاذ إجراءات استراتيجية للتصدي، على المدى الطويل، لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع فوراينبغي البدء 

تراتيجيات التنمية ي في جميع سياسات واسبيولوجوهذا يتطلب اتساقاً في السياسات ودمج التنوع ال. البيولوجي
وتشمل نُهج تحقيق هذه الغاية االتصال، . الوطنية وفي القطاعات االقتصادية وعلى جميع مستويات الحكومة

والتثقيف والتوعية العامة، واألخذ بأسعار وحوافز مالئمة، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التخطيط مثل التقييم 
مصلحة عبر جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد، بما في  الأصحابكما أن جميع . البيئي االستراتيجي

ويجب أيضاً تعبئة جهود المستهلكين . ذلك قطاع األعمال، سيلزم إشراكها كشركاء في تنفيذ هذه اإلجراءات
ية ودعم اإليكولوج بغية الحد من بصمته مستدامالي واستخدامه بيولوج التنوع الحفظوالمواطنين بغية اإلسهام في 

  .اإلجراءات التي تتخذها الحكومات
الخطوات التي يمكن ب على علم بقيم التنوع البيولوجي والناس، يكون  كحد أقصى2020بحلول عام  : 1الهدف 
  .ه واستخدامه على نحو مستدامحفظل اتخاذها
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إلجراء التغييرات زيادة فهم وإدراك وتقدير القيم المختلفة للتنوع البيولوجي بغية إيجاد االستعداد من الضروري 
ات مجموعوسيوجد تباين بين األطراف من حيث ال. مستدامال التنوع البيولوجي واستخدامه حفظالسلوكية المطلوبة ل

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

  . بما في ذلك من حيث دورها كمنتجة ومستهلكة للسلع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،المدني
ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُ كحد أقصى2020بحلول عام  : 2الهدف 

، في نظم الحسابات القومية ونظم  اإلقتضاءإدماجها، حسبيجري ووعمليات التخطيط من الفقر للتنمية والحد 
  .اإلبالغ

والمحلية للتنمية والحد من الفقر اج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخطط الوطنية مسيكون من شأن إد
ن يجعل من التنوع البيولوجي عامالً في أوفي عمليات التخطيط، فضال عن الحسابات القومية ونظم اإلبالغ، 

كما . بدرجة أكبر لدى واضعي السياساتالتنوع البيولوجي   لدى البلدان وأن يساعد في إبراز التنميةجداول أعمال
أن إدماج التنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار الوطنية سيمكّن األطراف من أن تقيم على نحو مالئم اآلثار 

ة يوزرات الحكومالفقدان التنوع البيولوجي والمقايضات الممكنة وإلى زيادة التنسيق فيما بين المترتبة على 
 وفي ،يةقومأدوات شتى لدمج قيم التنوع البيولوجي في الحسابات البالفعل وتوجد . ةموومستويات الحك

قتصادية والتجارية والتدابير تشمل أعمال االتفاقية بشأن التدابير اال، واالستراتيجيات وعمليات التخطيط الوطنية
، ونظام األمم المتحدة للحسابات )TEEB(اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي دراسة ، والحافزة

 المنهجي، والتقييم البيئي االستراتيجي، وآليات حفظاالقتصادية والبيئية المتكاملة، والتخطيط المكاني، وتخطيط ال
  . النظم اإليكولوجيةخدماتالمدفوعات مقابل 

، أو  الضارة بالتنوع البيولوجي،اإلعانات الحوافز، بما فيها لغى، تُ كحد أقصى2020بحلول عام  : 3الهدف 
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع  وتوضع وتُأو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، تزال تدريجيا

ى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع ، بما يتمشمستدامالالبيولوجي واستخدامه 
  .االقتصادية الوطنية-مراعاة الظروف االجتماعية

 الضارة بالتنوع البيولوجي خطوة حاسمة األهمية وضرورية ،عاناتحوافز، بما في ذلك اإليشكل إنهاء أو تعديل ال
وبوضع . اقتصادية صافية أوسع نطاقاً- اجتماعيةمنافع توليد لتنفيذ الخطة االستراتيجية سيكون من شأنها أيضاً

مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في االعتبار، فلن ينطوي هذا الهدف على الحاجة إلى قيام البلدان النامية 
في إطار جولة وتهدف المفاوضات الحالية التي تُباشر . بإزالة اإلعانات التي تكون ضرورية لبرامج الحد من الفقر

د األسماك واإلعانات الزراعية يارة العالمية المتعلقة بمصاح وتحسين قواعد منظمة التجالدوحة التجارية إلى توضي
 كبيرة مع هذا الهدف، ولذلك فإنها أداة رئيسية تآزر ويمكن لهذه المفاوضات أن تولد أوجه .المشوهة للتجارة

لدان أو المجموعات اإلقليمية أن تتخذ مبادراتها الخاصة بها من أجل اإلزالة وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للب. لتحقيقه
 استخدام التقييم البيئي االستراتيجي ويمكن أيضا أن يكون. التدريجية لإلعانات الضارة بيئياً أو إصالح نظمها

 من أجل تحقيق هذا استخداماً أكثر فعاليةً أن يشكل آلية للمساعدة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة
  .الهدف
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 المصلحة على جميع وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ،  كحد أقصى2020  عامحلولب : 4الهدف 

أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك خطط قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 
  .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام 

فخفض الطلب . إن استخدام الموارد الطبيعية ضمن حدود إيكولوجية مأمونة جزء ال يتجزأ من الخطة االستراتيجية
الكلي وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والكفاءة في الطاقة يسهمان في بلوغ هذا الهدف الذي يمكن السعي إلى 

 .أو الحوافز الحكومية، والتعليم والبحوث، والمسؤولية االجتماعية ومسؤولية الشركات/ اللوائح ومن خالله تحقيق
 أدوات التخطيط، المصلحة، تدعمه في ذلكأصحاب  الحوار فيما بين القطاعات ومن خاللوسيتحقق هذا الهدف 

لتدابير الحافزة، التي تدمج قضايا التنوع ر البيئي االستراتيجي، واألدوات االقتصادية، مثل امثل تقييم األث
  .البيولوجي

  . التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامعلى المباشرة الضغوط خفض :  باءة االستراتيجيالغاية
ليس من الممكن خفض أو وقف فقدان التنوع البيولوجي إال إذا جرى خفض أو إزالة الدوافع والضغوط المؤدية 

 وإذا لم يتخذ إجراء ،السكان ودخلهم، يزداد الطلب على الموارد البيولوجيةأعداد فمع تزايد . التنوعإلى فقدان هذا 
وهكذا، يلزم بذل جهود لفك االقتران . في هذا الصدد فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على التنوع البيولوجي

 وزيادة يائي وذلك بواسطة إجراء تحسينات تقنيةبين الدوافع غير المباشرة والدوافع المباشرة لفقدان التنوع األح
وفي الحاالت التي .  تحسين التخطيط المكانيمن خاللالكفاءة في استخدام األراضي والبحار والموارد األخرى، و

لها وقدرتها على التحمل، تشغيتؤدي فيها تأثيرات ضغوط متعددة مجتمعة إلى إضعاف بنية النظم اإليكولوجية و
إيالء أولوية التخاذ إجراءات حاسمة للحد من أنواع الضغوط التي تسمح أكثر من غيرها بالتدخل فإنه ينبغي 

السريع بشأنها، بينما ينبغي مواصلة بذل جهود أطول أجالً للتخفيف من آثار الضغوط األكثر استعصاء على الحل، 
تي لدينا عليها سيطرة مباشرة أكبر وسيؤدي استهداف الدوافع والضغوط ال. مثل تغير المناخ وتحمض المحيطات

نقاط "إلى مساعدة النظم اإليكولوجية على االحتفاظ بالقدرة على التحمل الالزمة للحيلولة دون الوصول إلى بعض 
الخطيرة وإلى تمكيننا من التصدي على نحو أفضل لتلك التأثيرات المترتبة على تغير المناخ التي ال " التحول

وسيكون من الضروري إشراك أصحاب المصلحة في كل قطاع من القطاعات . ألجل القصيرنستطيع منعها في ا
ويمكن لوزرات الحكومة أن تباشر دوراً قيادياً في مجاالت المسؤولية الخاصة بها، بينما يمكن للمدن . االقتصادية

  .الستخدام األراضيوالسلطات المحلية األخرى أن تؤدي دوراً حاسماً، وال سيما من حيث التخطيط المحلي 
 إلى النصفبما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل  يخفَّض، 2020بحلول عام  : 5الهدف 

  . بقدر كبيرت الموائل الطبيعيةوتفتتدهور على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض 
حين أن  وفي ، فقدان التنوع البيولوجيالعوامل التي تسبب أهم ، منوالتفتت التدهور ، بما في ذلكفقدان الموائلإن 

، وخاصة بالنظر تعني على األرجح االستمرار في فقدان الموائلغرافية واالجتماعية الضغوط االقتصادية والديم
د يكون وبينما ق. ببقدر كبيرض معدل التغير هناك حاجة إلى خف، 2020إلى التغير في استخدام األراضي بعد عام 

، 2020من الممكن بالنسبة لبعض النظم اإليكولوجية أن تجعل معدل فقدان الموائل قريبا من الصفر بحلول عام 
ويحتاج األمر أيضا إلى إجراء خفض كبير في . فقد يكون واقعيا لنظم أخرى أن تخفض معدل الفقدان إلى النصف

 هذا تركيزوينبغي أن ينصب . من دعم التنوع البيولوجيتدهور الموائل وتفتتها من أجل تمكين الموائل المتبقية 
 وكثير من وليةالهدف على منع فقدان الموائل ذات القيمة المرتفعة من حيث التنوع البيولوجي، مثل الغابات األ
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ط نقا"إلى تجاوز المستمر  الفقدان وعلى منع فقدان النظم اإليكولوجية التي يحتمل فيها أن يؤدي ،األراضي الرطبة
ويمكن تحقيق خفض فقدان . نسانالتي يمكن أن تسفر عن وقوع آثار سلبية كبيرة الحجم على رفاه اإل" التحول

 األراضي خدام إجراء تحسينات في كفاءة اإلنتاج وفي تخطيط استخدام األراضي، واستمن خاللالموائل الطبيعية 
 آليات إدارة الموارد الطبيعية عزيزلولجية، وتالمتدهورة في اإلنتاج الزراعي، وتحسين ترابط النظم اإليكو

  .ة التي تتيحها الموائل الطبيعيةباالقتران مع االعتراف بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لخدمات النظم اإليكولوجي
والالفقاريات  يةكاألرصدة السمحصاد جميع إدارة وعلى نحو مستدام تم ي، 2020بحلول عام  : 6الهدف 

بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ، ائيةالنباتات المو
على تأثيرات ضارة كبيرة مصايد األسماك ل يكون ووضع خطط وتدابير إنعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال

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

 المستوى البحرية على النظم اإليكولوجيةاالستغالل المفرط لألسماك هو النوع الرئيسي من الضغط على  إن
 مليار دوالر 50ربحية تبلغ نحو فقدان يمثل مكية لألرصدة الس، ويقدر البنك الدولي أن االستغالل المفرط يالعالم
األفضل لحصاد دارة تعتبر اإلو.  مليون وظيفة ورفاه أكثر من مليار شخص27 وتعرض للخطر نحو سنويا

الموارد البحرية، مثال من خالل زيادة استخدام النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي وإنشاء خطط استعادة لألنواع 
 رصدةالمستدام ألستخدام الولضمان االبحرية  الضغط على النظم اإليكولوجية ا لتقليل مطلوباأمر المستنفدة،

الرشيد، أن يساعد على لصيد بشأن امدونة السلوك  مثل ،المبادرات القائمةب ويمكن لالستعانة. الموارد البحرية
  .ا المؤشر خط أساس بشأن هذوتتوافر لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة معلومات. بلوغ ذلك
على نحو مستدام، لضمان  والحراجة حياء المائيةاأل، تدار مناطق الزراعة وتربية 2020بحلول عام  : 7الهدف 

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

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

 حياء المائيةاأل المتعلقة بالزراعة وتربية ارسات الجيدةمجهود كثيرة للترويج للمبالحكومية والقطاع الخاص 
 ال توجد حتى وبينما. نهج النظم اإليكولوجية في تنفيذ هذا الهدفأوسع ل أيضاً تطبيق وف يساعدوس. والحراجة

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

  .ترويج له كجزء من هذا الهدفيمكن الأو معايير إصدار الشهادات والتوسيم وبالمثل، فإن استخدام نظم . أكبر
ال  مستويات إلى ،ن المغذيات الزائدةالناتج عالتلوث  ، بما في ذلك التلوثخفَّض، ي2020بحلول عام  : 8الهدف 
  .التنوع البيولوجيب ولنظم اإليكولوجية اأداءتضر ب

ل النظم تشغياً ومتزايداً لفقدان التنوع البيولوجي والختالل رئيسي المغذيات، سبباً تحميليشكل التلوث، بما في ذلك 
فبنو البشر .  ومناطق األراضي الجافة في األراضي الرطبة والمناطق الساحلية والبحريةخصوصااإليكولوجية، و

في المحيط الحيوي، وتشير االتجاهات المتمثلة في " تروجين التفاعليالن"أكثر من الضعف مقدار ب فعالًقد زادوا 
وتحسين السيطرة على مصادر . 2050تسيير األمور كالمعتاد إلى حدوث زيادة أخرى بنفس المستوى بحلول عام 
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 أفضل، باالقتران مع على نحو الفضالت الحيوانية والتعامل مع فاءة في استخدام األسمدةالتلوث، بما في ذلك الك

استخدام األراضي الرطبة كوحدات طبيعية لمعالجة المياه حيثما كان ذلك مالئماً، هما أمران يمكن استخدامهما 
ية، دون تقليص استخدام ل النظم اإليكولوجلتشغيلتخفيض مستويات المغذيات إلى ما دون المستويات الحرجة 

وبالمثل، فإن . األسمدة في المناطق التي تكون فيها ضرورية بغية تحقيق خصوبة التربة واحتياجات األمن الغذائي
وضع وتطبيق مبادئ توجيهية وطنية بشأن جودة المياه يمكن أن يساعدا على منع التلوث والمغذيات الزائدة من 

  .والنظم اإليكولوجية البحريةعذبة دخول النظم اإليكولوجية للمياه ال
 يحدد ترتيبها حسب األولوية،وومساراتها،  األنواع الغريبة الغازية عرف، ت2020بحلول عام  : 9الهدف 

 هاإدخاللمنع رات المسا دارة وتوضع تدابير إل يتم القضاء عليهاو أوتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية
  .هاوانتشار

ة الغازية تهديداً كبيراً للتنوع البيولوجي ولخدمات النظم اإليكولوجية، كما أن تزايد التجارة تشكل األنواع الغريب
رات إدخال مساويمكن إدارة . والسفر يعني أن هذا التهديد من المحتمل أن يزداد ما لم تُتخذ إجراءات إضافية

 تحسين من خاللصحي، بما في ذلك  تحسين الرقابة على الحدود والحجر المن خاللاألنواع الغريبة الغازية 
ونظرا للمسارات المتعددة إلدخال . التنسيق مع الهيئات الوطنية واإلقليمية المسؤولة عن صحة النباتات والحيوانات

األنواع الغازية وتواجد أنواع غريبة متعددة بالفعل في كثير من البلدان، سيكون من الضروري تحديد أولوية جهود 
أو التي / على هذه األنواع والمسارات التي يكون لها أكبر التأثيرات على التنوع البيولوجي والمراقبة والقضاء

  .تكون الموارد أكثر فاعلية لمعالجتها
 والنظم ،الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانيةحد تُخفَّض إلى أدنى ، 2015بحلول عام  : 10الهدف 

 من أجل المحافظة على سالمتها ، المحيطاتضأو تحمأثر بتغير المناخ التي تتالضعيفة األخرى اإليكولوجية 
  .هاوطيفتو

ل بخفض التعجيمن المهم ف المتصلة بتغير المناخ وتحمض المحيطات، اإليكولوجيبالنظر إلى أوجه القصور 
ح للنظم ب المرجانية لكي يتاظم اإليكولوجية الضعيفة مثل الشعاألخرى الواقعة على النالبشرية الضغوط 

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

  .ية على النظم اإليكولوجيةلبالتلوث واالستغالل المفرط وممارسات الحصاد التي لها آثار س
 واألنواع والتنوع ،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  :  جيمة االستراتيجيالغاية

  .الجيني
في الوقت الذي تُحدث فيه اإلجراءات الطويلة األجل الرامية إلى الحد من األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع 

، ونُهج تخطيط انتعاش األنواعمحمية، وبرامج المناطق ال مثل الفورية، فإن اإلجراءات البيولوجي مفعولها،
 يمكن أن تساعد للحفظاستخدام األراضي، واستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة، والتدخالت األخرى الموجهة 

مة ذات القيات على األنواع وقد تركّز هذه اإلجراء. ي والنظم اإليكولوجية الحرجةبيولوجعلى حفظ التنوع ال
.  باالنقراض وخدمات النظم اإليكولوجية الرئيسية، وخاصة تلك المهمة للفقراء، فضالً عن األنواع المهددةالثقافية
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وعلى سبيل المثال، يمكن لمناطق محمية تُختار مواقعها بعناية أن تحول دون انقراض األنواع المهددة عن طريق 
  .يسمح لها باالنتعاش مستقبالًحماية موائلها، بما 

المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية من على األقل   في المئة17 حفظيتم ، 2020بحلول عام  : 11الهدف 
  للتنوع البيولوجيالخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا  والبحرية، الساحليةالمناطق  من  في المئة10و

وممثلة إيكولوجياً مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد،  نظم ، من خاللوخدمات النظام اإليكولوجي
 ة األرضيمناظر الطبيعيةال في وإدماجها، للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

  . األوسع نطاقاةالبحريالطبيعية  والمناظر
ئة من المناطق الساحلية، في حين  في الم5المناطق األرضية و في المئة من 13ية حالياً نحو المناطق المحمتمثل 

ولذلك فإن بلوغ الهدف المقترح يستلزم تحقيق زيادة .  محميةأن نسبة ضئيلة جداً من المحيطات المفتوحة
، مع زيادة التركيز على الصفة التمثيلية وفعالية ي العالمالمستوىمتواضعة في المناطق المحمية األرضية على 

وينبغي دمج المناطق المحمية في . ارة، إلى جانب بذل جهود كبيرة لتوسيع نطاق المناطق المحمية البحريةاإلد
 األوسع نطاقاً، على أن توضع في االعتبار أهمية التكامل مناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحريةال
 الترابط اإليكولوجي ومفهوم مع مراعاة ام اإليكولوجي،وعند القيام بذلك، ينبغي تطبيق نهج النظ. التنظيم المكانيو

وينبغي أيضاً إنشاء المناطق المحمية . الشبكات اإليكولوجية، بما في ذلك الترابط بالنسبة إلى األنواع المهاجرة
 األصليةمجتمعات ال العمليات التشاركية والمنصفة التي تعترف بحقوق من خالل و،وإدارتها بالتعاون الوثيق مع

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

  .4التفاقية كما هو موضح في المادة القضائية ل لواليةانطاق ع نية بطريقة تتسق مط خارج حدود الوالية الوتقع
حالة وإدامة النقراض وتحسين باة هددالم  انقراض األنواع المعروفة، منع2020 بحلول عام : 12الهدف 

  .ها، وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهوراحفظ
ءات للتصدي للدوافع المباشرة  يتطلب اتخاذ إجرانتيجة لفعل اإلنسان خطر االنقراض الحد منفي حين أن 

النقراض يمكن في كثير من باة هددوالدوافع غير المباشرة للتغيير، فإن االنقراض الوشيك لألنواع المعروفة الم
 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 الموقعاللمن خ، والمعينةأسباب الخطر 
. عاش األنواع وحفظها، وإعادة إدخال األنواع في الموائل التي اختفت منهاعلى األنواع تشمل تنفيذ برامج ان

لتي وضعها االتحاد وتقدم القائمة الحمراء ا. ويمكن استخدام إجراءات مماثلة لتحسين حالة حفظ األنواع بشكل أعم
  .معلومات خط أساس جيدة بخصوص هذا الهدفحفظ للالدولي 
الحيوانات حيوانات المزارع و التنوع الجيني للنباتات المزروعة والحفاظ على، 2020بحلول عام  : 13الهدف 
القتصادية فضال والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية وااألليفة 

  .وصون تنوعها الجيني الجيني تآكل التقليلوضع وتنفيذ استراتيجيات لعن القيمة الثقافية، و
للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع أو الحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية آخذ  التنوع الجيني إن

. االقتصادية والثقافية-نواع األخرى ذات القيمة االجتماعيةفي التدهور كما هو الحال بالنسبة للتنوع الجيني لأل
وهكذا، يحتاج األمر إلى الحفاظ على التنوع الجيني المتبقي وينبغي وضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الحالي 
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لموقع  التخزين خارج امن 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 الخاللن مذلك 

خطة العمل العالمية فضال عن التنوع البيولوجي الزراعي بشأن  برنامج العمل يقدمو. ومع الممارسات الزراعية
منظمة األمم المتحدة لألغذية التابعة ل، المستدامية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها وراثلحفظ الموارد ال

ع البيولوجي التنوبشأن ية الحيوانية، والمبادرة الدولية وراث، وخطة عمل الفاو العالمية للموارد ال)الفاو(والزراعة 
  . أنواع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى هذا الهدفحولات إرشاد ها جميعتقدملألغذية والتغذية 

  .النظم اإليكولوجيةخدمات  التنوع البيولوجي و التي تتحقق للجميع منمنافعال تعزيز :  دالة االستراتيجيالغاية
 وفيرالتي تقدمها النظم اإليكولوجية إلى البشرية، مثل ته الخدمات التنوع البيولوجي هو األساس الذي تقوم عليإن 

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

.  تنخفض في العادةات تقديمها لخدمات أخرىي إمكانفإن،  األخرى أنسب للمتطلبات البشريةهاأو جعل) إلى ذلك
. وتهدف اإلدارة الحكيمة للنظم اإليكولوجية إلى ضمان استمرار تقديم طائفة من الخدمات أو المنافع المشتركة

 اإليكولوجية في النظم المتدهورة ومن ثم تصبح المنافع التي تعود على ات تقديم خدمات النظميوتنخفض إمكان
 من خاللتحسين تقديم خدمات النظم اإليكولوجية في  تتمثل هذه الغاية االستراتيجيةو. المجتمعات البشرية محدودة

الجهود على الحفاظ وينبغي أن تركز . تعزيز إدارة خدمات النظم اإليكولوجية المتعددة واستعادة النظم المتدهورة
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
  .لمناخ والتكيف معهمن تغير اوفي التخفيف 

، 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،

  . والمحلية والفقراء والضعفاءةاألصلي
أهمية تكتسب  ، مثل النظم التي تقدم خدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة بتوفير المياه،ظم اإليكولوجية بعض النإن

 األصليةمجتمعات ال لحياة وسبل عيش النساء وضرورية لرفاه اإلنسان وخصوصا أنها توفر خدمات إذخاصة 
وية لصون هذه النظم اإليكولوجية أو وتبعاً لذلك، ينبغي إيالء أول.  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 اإلالوينبغي دمج المعلومات الناتجة عن ذلك في . من االتفاقية 10 ووفقاً للمادة ةوالعالمي

  . اإليكولوجية الحماية واالستثمارات الضروريةتتلقى هذه النظم
ومساهمة التنوع البيولوجي على التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز م إتما، 2020بحلول عام  : 15الهدف 

النظم من على األقل   في المئة15خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  الكربون، من مخزونفي 
  . مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر،المتدهورةاإليكولوجية 
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ي ذلك قدرة يمكن أن يؤدي استعادة المناظر الطبيعية األرضية والبحرية إلى تحسين القدرة على التحمل، بما ف
 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 االتفاقيةكثيرايسهم 
 حوافز خططويمكن ل.  ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمناخ

أن ) (”REDD-plus“)تدهورها  وغاباتاإلجراءات الطوعية لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة المثل (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 
  .المحلية
لعادل تقاسم االلحصول على الموارد الجينية ومفعول بروتوكول ناغويا ليسري ، 2015بحلول عام :  16الهدف 

  .بما يتمشى مع التشريع الوطنيالناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، لمنافع والمنصف ل
...". الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةللمنافع  العادل والمنصفتقاسم ال"ينص الهدف الثالث من االتفاقية على 

لعادل تقاسم اال بشأن الحصول على الموارد الجينية وناغويا العاشر لمؤتمر األطراف بروتوكولد االجتماع عتماو
ينبغي أن يكون الهدف نظام ملزم قانوناً، هذا البروتوكول  ونظرا ألن.  الناشئة عن استخدامهالمنافعوالمنصف ل

  . التصديق عليه ودخوله حيز النفاذاألولي
  . القدراتوبناءوإدارة المعارف  ،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 طراتيجيات وخطط العمل الو تنفيذ االستمن خاللوسيجري إنجازها 

 من خالل أهدافاً وطنية جديدة تتفق مع هذه الخطة االستراتيجية ويجب تنفيذها دمجاالستراتيجيات الوطنية أن تُ
إجراء تحسينات في أيضا تطلب ذلك يوس.  والمجتمع واالقتصاد، الحكومةأجزاءخطط عمل تشارك فيها جميع 

 البلدان خصوصاات في جميع البلدان، وقدرفي الكبيرة ارف وفي كيفية نشرها، فضالً عن تحقيق زيادات المع
. االنتقالي  فضالً عن البلدان ذات االقتصادالنامية،  أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرةال سيما و،النامية

 جميع الغايات واألهداف االستراتيجية بلوغلى تيسير وسيؤدي التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية االستراتيجية إ
  .األخرى الواردة في هذه الخطة االستراتيجية

ذ، ينفبدأ في تقد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، و كل طرف يكون، 2015بحلول عام  : 17الهدف 
  .ةوتشاركية ومحدث بحيث تكون فعالة  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 . األطراف إلى عمل وطني

كأداة من أدوات السياسة، بما  ،البيولوجيواعتمدت وبدأت في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية محدثة للتنوع 
 التشاركي من جانب ويعتبر اإلسهام. يتمشى مع الغايات واألهداف المنصوص عليها في 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
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أن على  2020 هدف عام وينطوي. البيولوجي في ضوء غاياتها الوطنية األوسع نطاقاً وبتنقيح الخطة تبعاً لذلك

كأدوات فعالة لتعميم التنوع البيولوجي في للتنوع البيولوجي تُستخدم هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
  .جميع مجاالت الحكومة والمجتمع

 األصليةمجتمعات ل المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لاحترام، 2020 بحلول عام  :18الهدف 
 للمواردالمألوف واحترام استخدامها  ، المستدامواستخدامهالتنوع البيولوجي حفظ صلة بال ذات والمحلية
رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ ، ةالبيولوجي

  .على جميع المستويات ذات الصلةمع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك تفاقية 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.  بموافقة المجتمعات المعنيةها المألوف،خدامباست

الموضوعة  وتقدم اإلرشادات .االستخدام المستدامالحفظ و المتوافق مع للموارد البيولوجية مألوفاالستخدام ال
 ،االبتكارات والممارسات التقليديةة المتعددة القطاعات الواردة في االتفاقية والمتعلقة بالمعارف وقضيكجزء من ال

  .حول كيفية تنفيذ هذا الهدفالمشورة تقدم 
 تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع إتمام، 2020بحلول عام :  19الهدف 

عارف والقاعدة  المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه الماآلثاره، وحالته واتجاهاته، ووظيفت و، وقيمه،البيولوجي
  .والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع

 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،األهداف األخرى للخطة االستراتيجية عن طريق تشجيع إجراء بحوث جديدة
 زيادة تطوير من خالل لمعارف الموجودة فعالً، يمكن تحسين إمكانية الوصول إليهاوبالنسبة 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 ب اإليالتنوع البيولوجي وخدمات النظم
  . من االتفاقية16 مع المادة متمشياالتكنولوجيات المتصلة بالتنوع البيولوجي، ينبغي أن يكون ذلك 

كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد ، 2020بحلول عام  : 20الهدف 
 من جميع المصادر ووفقا 2020-2011المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الموارد 

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

خصوصا رة على تنفيذ االتفاقية من حيث الموظفين المدربين والموارد المالية محدودة في معظم البلدان، و القدإن
 االقتصاد ذاتالنامية، فضالً عن البلدان   أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرةفي البلدان النامية، وال سيما

بقدر كبير من المستويات  في البلدان لكي يمكن زيادتها بالفعلالقدرة الموجودة على يجب مواالة البناء و. االنتقالي
تنفيذ أمام مواجهة التحديات الحالية، وتمشيا مع العملية المنصوص عليها في استراتيجية حشد الموارد، من أجل 
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مستفيدة وينبغي النظر إلى هذا الهدف على أنه التزام مشترك من جانب المانحين والبلدان ال. الخطة االستراتيجية
ألنشطة ذات الصلة بالتنوع للتعاون اإلنمائي المتاحة أموال ااتخاذ إجراءات على النحو المناسب بغية زيادة قوامه 

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

 وتقييمات االحتياجات من الموارد التي ستجريها األطراف وتبلغ عنها خالل االجتماع الحادي عشر من االتفاقية
  .2012لمؤتمر األطراف في عام 
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   أيشيافأهدبغايات والوالمراحل الرئيسية والمؤشرات المتعلقة بالمحتملة، الوسائل 

  2020-2011 تنوع البيولوجيلل الخطة االستراتيجيةفي 
المحتمل النظر فيها المراحل الرئيسية   الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف

  على الصعيد الوطني أساسا
برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات

 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع
  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

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

 على علم بقيم التنوع     الناسيكون  
الخطوات التي يمكـن    بالبيولوجي و 

ه واسـتخدامه علـى     حفظل اتخاذها
  .نحو مستدام

تنفيــذ بــرامج االتــصال والتثقيــف 
  والتوعية

  المشاركة الفعالة من جانب المواطنين
إعداد قوائم باإلجراءت التي يقوم بها      

  المواطنون
مبادئ ورسائل تثقيفية بشأن التنميـة      

  المستدامة

يكون قـد تـم     ،  2014بحلول عام   
لخـط  اسات استقـصائية    إجراء در 

 وإعـــداد واعتمـــاد األســـاس
لتعزيـز  استراتيجيات وطنية شاملة    

  التوعية بقيمة التنوع البيولوجي

ــة،   ــصدد التوعي ــات ب االتجاه
والسلوك وإشراك الجمهور فـي     
دعم التنوع البيولوجي وخـدمات     

  .النظام اإليكولوجي

ــول   االتصال والتثقيف والتوعية العامة ــع 2012بحل ــون جمي ، تك
لمواضيع البيئية قد أدرجت فـي      ا

. منـاهج الجامعــات والمــدارس 
  )اليمن(

 ماليين أوروبي يعملون بنشاط     10
 في حفظ التنوع البيولوجي بحلول    

 مليونــاً بحلــول  15، و2010
  )االتحاد األوروبي. (2013

،  كحد أقصى  2020بحلول عام    -2
قيم التنوع البيولـوجي فـي      ج  مدتُ

ليـة  ستراتيجيات الوطنية والمح  اال
وعمليـات  للتنمية والحد من الفقر     

 ، حـسب  إدماجهابجري  والتخطيط  
 فـي نظـم الحـسابات       اإلقتضاء،

  .القومية ونظم اإلبالغ

إدراك قيمة التنوع البيولوجي وخدمات  
  النظم اإليكولوجية

  تطبيق المحاسبة البيئية
ــي   ــوجي ف ــوع البيول ــيم التن تعم
إستراتيجيات الحد من الفقر والتنميـة      

  ون اإلنمائيوفي التعا
 مقابل  مدفوعاتإنشاء وتطبيق آليات لل   

  خدمات النظم اإليكولوجية

، الـشروع فـي     2012بحلول عام   
 البيوفيزيائيـة قـوائم    العمل بـشأن  

للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من      
  خدمات النظم اإليكولوجية

، إعداد برنـامج    2014بحلول عام   
 قيم التنوع البيولوجي والنظم     تعكس

  يةقومية في الحسابات الاإليكولوج

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

  تدابير اقتصادية وتجارية وحافزة
  التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

  

،  كحد أقصى  2020بحلول عام    -3
 ،اإلعانـات  فيها    الحوافز، بما  لغىتُ

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

 وتوضـع   تجنب التأثيرات السلبية  
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع     وتُ

، مـستدام الالبيولوجي واستخدامه   
االتفاقيـة  بما يتمشى وينسجم مع     

ذات األخـرى   االلتزامات الدولية   و

ات اتفاقيــة التنــوع إرشــادتطبيــق 
ــي  ــيم البيئ ــشأن التقي ــوجي ب البيول

  اإلستراتيجي والتدابير الحافزة
ــق اإل ــادتطبي ــصلة رش ات ذات ال

الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية     
  في الميدان االقتصادي 

تنفيذ تدابير وطنية أو إقليمية إللغـاء       
ـ    ي ذلـك اإلعانـات،     الحوافز، بما ف

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

قـوائم    بوضـع  الميدان االقتصادي 
والشروع في إجراء ، اإلعاناتب جرد
، (...)فعاليتهـا   مـدى   م عـن    تقيي

 مــن حيـث التكــاليف،  وكفاءتهـا 
   على التنوع البيولوجيوتأثيراتها

 التدريجيلغاء اإل، 2016بحلول عام 
الحوافز، بمـا فيهـا     برامج   ل الفعال

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

  تدابير اقتصادية وتجارية وحافزة 
  تقييم األثر

  

                                                        
. (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6) 2020-2011تستند المؤشرات الرئيسية المحتملة إلى تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولـوجي                    2

 .أو التحديث في ضوء استعراض النظراء لتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص/لى المراجعة ومات إوتحتاج هذه المعلو
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المحتمل النظر فيها المراحل الرئيسية   الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف
  على الصعيد الوطني أساسا

برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات
 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع

  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

وف الــصلة، مــع مراعــاة الظــر
  .االقتصادية الوطنية-االجتماعية

  الضارة بالتنوع البيولوجي
إكمال مفاوضـات منظمـة التجـارة      

 األسماك  مصايدالعالمية بشأن إعانات    
  والدعم المحلي للزراعة 

اإلعانات المحددة في خطـط     برامج  
   أو تصحيحهاالعمل 

،  كحد أقصى  2020  عام حلولب -4
وقطـاع األعمـال    الحكومات  تكون  

 المصلحة علـى جميـع      وأصحاب
قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 

أو تكون قد نفذت خططاً من      خطط  
نتـاج واالسـتهالك    أجل تحقيق اإل  

المستدامين وتكون قد سيطرت على 
الطبيعية الموارد  تأثيرات استخدام   

يكولوجيـة  اإلحـدود   ال في نطـاق  
  .مأمونةال

  إنشاء لجان بين الوزارات
إعداد مبادئ توجيهية على الـصعيد      

  الوطني
  إعداد مبادئ توجيهية قطاعية 

إدارة النظم اإليكولوجية فـي أحيـاء       
  المدن

قطاعية متعلقة باالنتـاج    إعداد خطط   
  واالستهالك

تشجيع الحوار فيما بـين القطاعـات       
  وأصحاب المصلحة

إعداد التقيـيم البيئـي االسـتراتيجي       
  وأدوات اقتصادية

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

الخاص، على مـستوى القطـاع أو     
 للبصمةتقييمات  قد أعدت   الشركة،  

 وأعـدت ،  ا تحدثه ة التي كولوجياإلي
  خطط استدامة
 يكون بإمكـان  ،  2018بحلول عام   

الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية  
أن تبرهن على   من القطاع الخاص    

  نحو تحقيق االستدامةالمحرز التقدم 

اتجاهات الضغوط من الزراعـة     
الحراجــة ومــصايد األســماك و

وتربية األحياء المائية بشكل غير     
  .مستدام

ـ   اتج ن تحويـل   اهات الضغوط م
ــل ــوث،الموائ ــوا، والتل ع  واألن

 وتغير المناخ واالستغالل    ،الغازية
  .المفرط والدوافع الكامنة

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

 األعمـال والتنـوع     قطاعمبادرة  
  يولوجيالب

ــوع   ــستدام للتن ــتخدام الم االس
  البيولوجي

  راألثتقييم 

، تدرج مبـادئ    2015بحلول عام   
التنمية المستدامة في الـسياسات      

  )اليمن(والبرامج القطرية 

   التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامعلى المباشرة الضغوط خفض  –  باءةستراتيجي االالغاية
ـ ،  2020بحلول عـام     -5  ضيخفَّ

جميع الموائل الطبيعية، فقدان معدل 
بما في ذلك الغابات، إلى النـصف       
على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى      

يخفـض  وما يقرب مـن الـصفر،    
 بقدر الموائل الطبيعيةت وتفتتدهور 

  .كبير

  التخطيط المكاني
  إنفاذ القوانين واللوائح القائمة

خفض االنبعاثات الناجمة   تنفيذ خطط   
ــة ال ــن إزال ــات وع ــدهورها غاب ت
(REDD-plus) 

  إجراء تحسينات في كفاءة اإلنتاج
االعتــراف بقيمــة خــدمات الــنظم 

  اإليكولوجية
منع فقدان الغابات األصلية والموائـل      

  األخرى ذات القيمة المرتفعة 
  

يكون قد جـرى  ،  2014بحلول عام   
التـشريعات  وتحـديث   استعراض  

الوطنية وخطط استخدام األراضـي     
  فـي  وذلكالمناطق  وخرائط تحديد   

جـرى  األهداف الوطنيـة، و   ضوء  
تــوفير أدوات التخطــيط المكــاني 

  الستخدامها على نطاق واسع

نطــاق الــنظم االتجاهــات فــي 
وحالتها وتعرضـها    اإليكولوجية

  .للتهديد
اتجاهات الضغوط من الزراعـة     

الحراجــة ومــصايد األســماك و
وتربية األحياء المائية بشكل غير     

  .مستدام
غوط مـن تحويـل     اتجاهات الض 

ــل ــوث،الموائ ــوا، والتل ع  واألن
 وتغير المناخ واالستغالل    ،الغازية

  .المفرط والدوافع الكامنة

  التنوع البيولوجي للغابات
ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن

  والساحلي
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة    
  وشبة الرطبة

  االستخدام المستدام

ــول  ــة 2010بحل ــض إزال ، خف
الغابات في المنـاطق األحيائيـة      

  )البرازيل (%75باألمازون بنسبة 
 على تغطية الغابات عنـد      الحفاظ

 %60 البـالغ    2000مستوى عام   
ــالل الفتــرة    2015-2010خ

  )كمبوديا(
ــول  ــة 2012بحل ــادة تغطي ، زي

 %35الغابات واألشـجار إلـى      
  )الصين(

يتم علـى   ،  2020بحلول عام    -6
ام إدارة وحصاد جميـع     نحو مستد 

األرصدة الـسمكية والالفقاريـات     
والنباتات المائية، بطريقة قانونيـة     

 الحـصاد مـن خـالل     خفض كثافة   
شراكات تعاونيـة مـع المجتمعـات       

  د األسماكيمصاهيئات المحلية و
  يد الرشيدالص السلوك بشأنمدونة   

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

 مـصايد  الـصيد فـي      طاقةإدارة  
األسماك الدولية التي تتطلب عنايـة      

اتجاهات الضغوط من الزراعـة     
الحراجــة ومــصايد األســماك و

وتربية األحياء المائية بشكل غير     
  .مستدام

ــوع   ــستدام للتن ــتخدام الم االس
  البيولوجي

ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن
  والساحلي

 على مستويات األرصدة أو    حفاظال
إعادتها إلى مستويات يمكـن أن       

 تحقيق الحد األقصى من    تؤدي إلى 
اإلنتاج المستدام، إن أمكـن فـي       
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المحتمل النظر فيها المراحل الرئيسية   الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف

  على الصعيد الوطني أساسا
برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات

 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع
  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

وبتطبيق النُهج القائمة على النظام     
كولوجي، وذلك لتجنب الـصيد     اإلي

ابير ، ووضـع خطـط وتـد      المفرط
ال يكون لجميع األنواع المستنفدة، و 

لمصايد األسماك تـأثيرات ضـارة      
نقراض على األنواع المهددة بـاإل     

والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن    
تكون تأثيرات مصايد األسماك على     
األرصدة السمكية واألنواع والنظم    

حـدود  ال فـي نطـاق   اإليكولوجية  
  .مأمونةاليكولوجية اإل

 العالميـة للتنميـة     2002قمة عـام    
   للصيد الرشيدالمستدامة

 مـصايد وضع آليات إقليميـة إلدارة      
  األسماك المشتركة 

  عاجلة 
 تكونبغي أن   ، ين 2012بحلول عام   
ممارسات الصيد  قد أنهت   األطراف  

  المدمرة
يكون قد جـرى  ،  2015بحلول عام   

ــضغوط  ــى خفــض ال ــنظم عل ال
اإليكولوجية البحرية إلى النـصف،     

  على الصعيد العالمي

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

 2015موعــد ال يتجــاوز عــام   التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 ام اإليكولـوجي  وتطبيق نهج النظ  

على حماية البحار وتـدابير إدارة      
 األسماك فيها في موعد ال      مصايد

ــاد  (2016يتجــاوز عــام  االتح
  )األوروبي

، تدار مناطق 2020بحلول عام  -7
 مائيـة حيـاء ال  األالزراعة وتربية   

علـى نحـو مـستدام،      والحراجة  
  .لضمان حفظ التنوع البيولوجي

  ام اإليكولوجيتطبيق نهج النظ
ــستدامة ل ــذ اإلدارة الم ــات تنفي لغاب

  والزراعة وتربية األحياء المائية
  تطبيق آليات القانون والحوكمة
  تطبيق ممارسات زراعية جيدة

خفض استخدام المبيـدات، وتطبيـق      
  فاتاإلدارة المتكاملة لآل

  تشجيع إصدار الشهادات والتوسيم 
تنفيذ مبادرة سـاتوياما والمبـادرات      

  المماثلة 

 جميـع   تكـون ،  2012بحلول عام   
 قـد حـددت أو أعـدت      األطراف  

 معايير تحقيق االسـتدامة     وشجعت
جيدة في مجـال    الممارسات  الأو  /و

 حيـاء المائيـة   الزراعة وتربية األ  
  والحراجة

 تكون قد زيدت  ،  2015بحلول عام   
 الزراعة وتربية مساحةإلى الضعف   

 والغابات المدارة وفقا  حياء المائية األ
  لمعايير االستدامة 

اتجاهات الضغوط من الزراعـة     
الحراجــة ومــصايد األســماك و

وتربية األحياء المائية بشكل غير     
  .مستدام

ــوع   ــستدام للتن ــتخدام الم االس
مبادئ أديـس أبابـا     (البيولوجي  

  )وخطوطها التوجيهية
 األعمـال والتنـوع     قطاع مبادرة

  البيولوجي
  التنوع البيولوجي الزراعي

  التنوع البيولوجي للغابات
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن
  والساحلي

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة    
  وشبه الرطبة

، وقف التفريخ فـي     2015بحلول  
أحواض السمك لتجنـب الخلـط      

ك القد المنتج فـي     الجيني بين سم  
األحواض وسـمك القـد البـري       

  )النرويج(
، اسـتخدام التنـوع     2010بحلول  

البيولوجي والموارد البيولوجيـة    
 علـى   للحفـاظ بطريقة مستدامة،   

التنوع البيولوجي للمناظر الطبيعية   
  )السويد(

 خفَّـض ، ي 2020بحلول عـام     -8
النـاتج  التلوث  ، بما في ذلك التلوث

 مستويات إلى ،ةعن المغذيات الزائد
 لـنظم اإليكولوجيـة    ا أداءال تضر ب  

  .التنوع البيولوجيبو

تشجيع استخدام األسمدة علـى نحـو       
 والتخلص من فـضالت     فعالمالئم و 
  )ممارسات زراعية جيدة(الماشية 

  تحسين معالجة مياه الصرف الصحي
  االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة 
  مراقبة مصادر التلوث بشكل أفضل

ئ توجيهية وطنيـة بـشأن     وضع مباد 
  جودة المياه 

 األطراف  تكون،  2014بحلول عام   
 لتـأثير تقييمـات وطنيـة   قد أعدت  

تحميل المغذيات والملوثات األخرى    
 ووضـعت  ،على النظم اإليكولوجية  

إستراتيجيات وسياسات لخفض هذا    
  التلوث

ظهـر معظـم    ، تُ 2015بحلول عام   
النظم اإليكولوجية انخفاضـا فـي      

يات ومستويات الملوثات تحميل المغذ
  األخرى

 تحويـل   اتجاهات الضغوط مـن   
ع الغازية  الموائل والتلوث واألنوا  

وتغير المناخ واالستغالل المفرط    
  .والدوافع الكامنة

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن

  والساحلي 
  راألثتقييم 

لتنوع البيولوجي  لالمبادرة الدولية   
  للتربة

فض ضغوط الملوثات الرئيسية    خ
 التنوع البيولوجي األرضـي     على

والتنوع البيولوجي للمياه العذبـة     
 2010خفضا كبيرا بحلول عـام      
 2013ومرة أخرى بحلول عـام      

  )االتحاد األوربي(
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  على الصعيد الوطني أساسا

برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات
 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع

  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

 عــرف، ت2020بحلـول عــام   -9
 ومساراتها،األنواع الغريبة الغازية    
 ،األولويـة ويحدد ترتيبها حـسب     

 يـتم القـضاء   و أبةوتخضع للمراق 
ــا ــدابير إلدارة عليه ، وتوضــع ت

  .المسارات لمنع إدخالها وانتشارها

زيادة فعالية المراقبة علـى الحـدود       
  وتدابير الحجر الصحي

  الحيوانات األليفةمعالجة اإلتجار ب
  مراقبة انتشار األنواع الغازية

تحقيق تنسيق أفـضل مـع الهيئـات        
 الوطنية واإلقليمية المسؤولة عن صحة

  النباتات والحيوانات
معايير التـدابير الـصحية وتـدابير       
الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية 

  ومرفق تنمية التجارة

، تحديد المسارات   2014بحلول عام   
المحتملة لألنواع الغريبة الغازيـة      
باستخدام إطار لتقيـيم المخـاطر،      

 األنواع الغازيـة    بأشدوإعداد قوائم   
ــل ضــررا، وإعــداد خطــط  عم

   التشريعات ذات الصلةومراجعة
يكون قد جـرى  ،  2016بحلول عام   

اتخاذ إجـراءات للتـصدي ألهـم       
مسارات اإلدخال وأخطر حـاالت      

  الغزو

 تحويـل   اتجاهات الضغوط مـن   
ع الغازية  الموائل والتلوث واألنوا  

وتغير المناخ واالستغالل المفرط    
  .والدوافع الكامنة

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــو ــام البيول ــدمات النظ جي وخ

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

، إعداد خطـط    2010بحلول عام     األنواع الغريبة الغازية 
 جميع األنواع   راقبةعمل لمنع وم  

المدرجة في إطار التقييم الوطني      
  )البرازيل(لألنواع الغريبة الغازية 

تُخفَّـض  ،  2015بحلول عام    -10
حد الـضغوط البـشرية      إلى أدنى 

 المتعددة على الشعب المرجانيـة،    
ــة  ــنظم اإليكولوجي ــضعيفة وال ال

أو التي تتأثر بتغير المناخ     األخرى  
 مــن أجــل ، المحيطــاتتحمــض

  .هاوظيفتالمحافظة على سالمتها و

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون      
  وغازات الدفيئة األخرى

للــنظم تحقيــق اإلدارة المثلــى  
اإليكولوجية بغية إزالة ثـاني أكـسيد      

  الكربون
  إجراء تقييمات عن مدى الضعف 

خفض الضغوط غير المتعلقة بتغيـر      
  المناخ 

  المناطق المحمية

، تقيـيم سـالمة     2012حلول عام   ب
والــنظم ب المرجانيــة الــشع

ــضعيفة األخــرى  اإليكولوجيــة ال
، وإعداد  التي تتعرض لها  والضغوط  

   حد إلى أدنىإستراتيجية لخفضها

 تحويـل   تجاهات الضغوط من  الا
ع الغازية  الموائل والتلوث واألنوا  

وتغير المناخ واالستغالل المفرط    
  .والدوافع الكامنة

  تغير المناخ والتنوع البيولوجي
ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن

  والساحلي 
  ألغذية والتغذية لالمبادرة الدولية 

، دعـم الدراسـات     2010بحلول  
الجغرافية إلدراج مدى   البيولوجية  

توقع ظهور األنـواع المرتبطـة      
بتغيرات المناخ المحتملة باستخدام    
ــة   ــات الجغرافي ــم المعلوم نظ

  )البرازيل(

   واألنواع والتنوع الجيني،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق   -   جيمةستراتيجي االالغاية
 يتم حفظ ،  2020بحلول عام    -11
مـن  علـى األقـل       في المئـة   17

المناطق األرضية ومناطق الميـاه     
المناطق  من  في المئة10الداخلية و
وخـصوصا   والبحريـة،    الساحلية

 الخاصــةالمنــاطق ذات األهميــة 
 وخدمات الـنظم    للتنوع البيولوجي 

نظم مـدارة  ، من خالل   اإليكولوجية
 وتتسم بـالترابط    ةمنصفبفاعلية و 

 للمنـاطق   الجيد، وممثلة إيكولوجياً  
المحمية وتدابير الحفـظ الفعالـة      

، األخرى القائمـة علـى المنطقـة      
المنـاظر الطبيعيـة     في   وإدماجها

حماية المناطق الحرجة المحددة وفقـا    
ــوع   ــة التن ــق األول التفاقي للمرف

المنــاطق ذات التنــوع (البيولــوجي 
لمناطق التي توفر   البيولوجي الكبير وا  

  )خدمات هامة
مجتمعـات األصـلية    الالتعاون مـع    

  والمحلية
اإلدارة الفعالة والمستدامة للمنـاطق     

  المحمية
 منـاظر إدراج المناطق المحمية في ال    

 األوسـع   ة والبحري ة األرضي ةالطبيعي

، فـي المنـاطق     2012بحلول عام   
البحرية، إنشاء شبكة عالمية لنظـام      
شامل وتمثيلي ومدار على نحو فعال   

   الوطنية واإلقليمية المحميةللمناطق
، تكـون جميـع     2012بحلول عام   

المناطق المحمية مدارة على نحـو      
  فعال

ج جميـع   ، تـدم  2015بحلول عام   
ـ    م المنـاطق   المناطق المحمية ونظ

ـ  منـاظر الالمحمية فـي      ة الطبيعي
 األوسع نطاقـا،    ة والبحري ةاألرضي

  والقطاعات ذات الصلة

االتجاهات في تغطيـة المنـاطق      
المحمية وحالتها ومـدى تمثيلهـا      
وفاعليتها، وغير ذلك من الـنُهج      

  .القائمة على أساس المناطق
  

  المناطق المحمية 
التنوع البيولوجي لألراضي الجافة    

  اضي شبه الرطبة واألر
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

  التنوع البيولوجي الجزري
ــري   ــوجي البح ــوع البيول التن

  والساحلي
  التنوع البيولوجي للجبال

ــظ  ــة لحف ــتراتيجية العالمي اإلس
  النباتات

  

، إنشاء شبكة تمثيلية    2012بحلول  
ــة   ــة البحري ــاطق المحمي للمن

  )النرويج(
قعا  مو 713، إنشاء   2030بحلول  

 موقعا من   80لألراضي الرطبة و  
المواقع ذات األهميـة الدوليـة،      

 مــن األراضــي %90وحمايــة 
  )الصين(الرطبة في البلد 

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

األرضية للبلد التي تمثـل جميـع       
النظم اإليكولوجية داخلة ضـمن     
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  على الصعيد الوطني أساسا
برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات

 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع
  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

 ةالبحريوالمناظر الطبيعية    األرضية
  .األوسع نطاقا

  نطاقا
 مـع   ام اإليكولـوجي  تطبيق نهج النظ  
  مراعاة الترابط

ارة األنشطة الـض  /الحد من العمليات  
  بالتنوع البيولوجي

المناطق المحمية، مما يضمن بقاء     
  ) بوتان(نواع التمثيلية جميع األ

 ، منــع2020بحلــول عــام  -12
هددة المالمعروفة  انقراض األنواع   

باالنقراض وتحسين وإدامة حالـة     
حفظها، وال سيما بالنسبة لألنـواع     

  .األكثر تدهورا

  تحديد وحماية المناطق ذات األولوية
  تنفيذ برامج الستعادة األنواع وحفظها

  بيعي الطتدابير الحفظ خارج الموقع
إعادة إدخال األنواع إلى الموائل التي      

  اختفت منها 
مة لألنواع  مهتحديد وحماية المناطق ال   

  المعرضة للخطر

تكــون قــد ، 2012بحلــول عــام 
األنواع المتعلقة ب المعلومات روجعت

 ويكون قد جرى  المهددة باالنقراض   
اتخاذ تدابير حفـظ لمنـع حـاالت        

  االنقراض الوشيكة
 ون قد ُأجريت  تك،  2014بحلول عام   

لقائمة الحمراء  تقييمات وطنية أولية ل   
  الوطنية

ــام   ــول ع ــع 2016بحل ، وض
 لمنع حاالت االنقـراض     يةستراتيجا

لجميع األنواع المهددة على الصعيد     
  الوطني

االتجاهات في مدى توافر األنواع،   
ــا وتع ــر روتوزيعه ــها لخط ض

  .االنقراض

ــظ  ــة لحف ــتراتيجية العالمي اإلس
  النباتات
   العالمية للتصنيفالمبادرة

برنامج العمـل بـشأن المنـاطق       
  المحمية

، يكون قد جرى    2015بحلول عام   
تحسين حالة حفظ األنواع المهددة     
باالنقراض بحيث تكـون نـسبة      
األنواع المهددة بـاالنقراض قـد      

 بالمقارنة  %30انخفضت بمقدار   
، بدون زيادة فـي     2000عام  إلى  

النسبة المئويـة لألنـواع التـي       
نقرضة على الـصعيد    أصبحت م 

  )السويد(اإلقليمي 
 %50، حفظ نـسبة     2012بحلول  

من النباتات المهددة بـاالنقراض     
  )اليابان(

الحفـاظ  ،  2020بحلول عام    -13
علــى التنــوع الجينــي للنباتــات 
المزروعــة وحيوانــات المــزارع 
والحيوانات األليفة والتنوع الجيني    
لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع    

 ذات القيمـة االجتماعيـة      خرىاأل
واالقتصادية فـضال عـن القيمـة       
الثقافيـــة، ووضـــع وتنفيـــذ 
استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني،    

  .وصون تنوعها الجيني

ــى أنــواع المحاصــيل الحفــاظ  عل
  والحيوانات في المزارع 
 البريـة   قاربإنشاء مناطق محمية لأل   

ــة   ــرى ذات القيم ــواع األخ واألن
 وكذلك القـيم    االقتصادية-االجتماعية

  الثقافية
  . الجيناتبنوكمواصلة إنشاء وتطوير 

ج فـي   ، تـدر  2014بحلول عـام    
اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

برامج حفظ التنوع   لتنوع البيولوجي   ل
الجيني للمحاصيل والحيوانات داخل    

  الطبيعيالموقع 

التنـوع الجينـي   فـي   تجاهات  اال
  .لألنواع

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام  ا ــدمات النظ ــوجي وخ لبيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

  التنوع البيولوجي الزراعي
ــظ  ــة لحف ــتراتيجية العالمي اإلس

  النباتات
  غذية والتغذيةلألالمبادرة الدولية 

، يكون قـد جـرى      2010بحلول  
 من  %60 لما نسبته الحفظ الفعال   

 البريـة   قـارب ني لأل التنوع الجي 
ألنواع النباتات المزروعـة فـي      
البرازيـل، وذلـك فـي الموقـع     

  )البرازيل(أو خارجه /الطبيعي و

  النظم اإليكولوجيةخدمات  التنوع البيولوجي و التي تتحقق للجميع منمنافعال تعزيز  –  دالةستراتيجي االالغاية
 اسـتعادة   ،2020بحلول عام    -14

ـ  وصون   التـي  ة  النظم اإليكولوجي
توفر خدمات أساسية، بما في ذلك      
الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم    
في الصحة وسبل العيش والرفـاه،      

إنشاء شبكات إيكولوجيـة وممـرات      
تربط بين المناطق المحمية وضـفاف      

للطيـور  األنهار والمسارات الجويـة    
  المهاجرة، الخ

يكون قد جـرى  ،  2012بحلول عام   
عـن   المعلومـات    ومراجعة إكمال

ــنظم  الخــدمات التــي توفرهــا ال
اإليكولوجية والمنافع التي تحـصل     

االتجاهات في توزيـع خـدمات      
النظام اإليكولوجي، وحالتها ومدى    
استدامتها من أجل تحقيق الرفاهية     

  .البشرية المنصفة

التنوع البيولوجي من أجل التنمية     
  والحد من الفقر

، اسـتعادة مـا     2012بحلول عام   
 هكتـار مـن     33 000مجموعه  

  الخث الغابات المرتفعة وأراضي  
  )فنلندا(المجفَّفة 
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  على الصعيد الوطني أساسا

برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات
 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع

  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

مع مراعـاة احتياجـات النـساء       
 والمحليـة   ةمجتمعات األصـلي  وال

  .والفقراء والضعفاء

تطبيق اإلدارة المتكاملـة ألحـواض      
األنهار، واإلدارة المتكاملة للمنـاطق     

  الساحلية
تنفيذ مبادرة سـاتوياما والمبـادرات      

  المماثلة
تحديد خـدمات التنـوع البيولـوجي       
والنظم اإليكولوجية ذات القيمة الكبيرة     

  للفقراء والضعفاء

  واألصليةعليها المجتمعات المحلية 
يكون قد جـرى  ،  2014بحلول عام   

إعداد إسـتراتيجيات أو سياسـات      
 لتحسين توفير خدمات النظم     وطنية

  وذلك اإليكولوجية والحصول عليها  
د من  كمساهمة في إستراتيجيات الح   

   المستدامةالفقر والتنمية

 %8.7ستغطي المناطق المحميـة   
 بحلول  %12 و 2013بحلول عام   

  )جنوب أفريقيا (2028عام 
، ستصل تغطية   2012بحلول عام   

 مـن   %12المناطق المحمية إلى    
مجموع المساحة األرضية في البلد 

 2017 بحلـــول عـــام %15و
  ) األردن(

إتمـام  ،  2020بحلول عـام     -15
على لنظم اإليكولوجية    ا قدرةتعزيز  

ومساهمة التنوع البيولوجي التحمل  
 الكربون، مـن خـالل      مخزونفي  

الحفظ واالستعادة، بما فـي ذلـك       
 من  في المئة على األقل15استعادة 

 مما  ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية   
يسهم بالتالي في التخفيف من تغير      
المناخ والتكيـف معـه ومكافحـة       

  .التصحر

 االنبعاثات الناجمـة  خفضتنفيذ آليات  
  هاإزالة الغابات وتدهورعن 

أراضي الخـث واألراضـي     حماية  
  الرطبة الرئيسية األخرى

  تحسين إدارة التربة 
زيادة جهود استعادة المناظر الطبيعية     

  األرضية
طرح خطط حوافز للمناقشة في سياق      
المفاوضات المتعلقة بتغيـر المنـاخ      
ــنظم   ــشأن ال ــافية ب ــط إض وخط

ــة ــنظم  اإليكولوجي ــية وال  األرض
اإليكولوجية للميـاه العذبـة والـنظم       

  اإليكولوجية الساحلية األخرى

يكون قد جـرى  ،  2014بحلول عام   
 معلومـات عـن     تجميع ومراجعة 

المساهمة المحتملة لجميـع الـنظم      
 ،اإليكولوجية في تخزين الكربون وعزله    

 إسـهام وإعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز     
ـدر التنوع البيولـوجي فـي       ـنظم   ةق  ال

  وتخزين الكربون  على التحملاإليكولوجية 
يكون قد جـرى  ،  2014بحلول عام   

تنفيذ خطـة وطنيـة     يجري  وضع و 
 إلـى   الستعادة النظم اإليكولوجيـة   

  وضعها

االتجاهات في تغطيـة المنـاطق      
المحمية وحالتها ومـدى تمثيلهـا      
وفاعليتها، وغير ذلك من الـنُهج      

  .القائمة على أساس المناطق
ات في توزيـع خـدمات      االتجاه

النظام اإليكولوجي، وحالتها ومدى    
استدامتها من أجل تحقيق الرفاهية     

  .البشرية المنصفة

  تغير المناخ والتنوع البيولوجي
  التنوع البيولوجي للغابات

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 بحلـول   %30زيادة التحريج إلى    
 بحلول عـام    %33 و 2020عام  

  ) بولندا (2050

، يـسري   2015بحلول عام    -16
بـشأن  مفعول بروتوكول ناغويـا     

لحصول علـى المـوارد الجينيـة       ا
والتقاسم العادل والمنصف للمنـافع   
الناشئة عـن اسـتخدامها، ويـتم       

يله، بما يتمشى مـع التـشريع       فعت
  .الوطني

توفير المساعدة التقنية إلعداد األطـر      
ــة   ــة المتعلق ــشريعات الوطني والت

نافع وتنفيذ النظام   بالحصول وتقاسم الم  
  الدولي 

ي خدمتنفيذ أنشطة توعية موجهة لمست    
  ومقدمي الموارد الجينية

توفير مساعدة تقنية لـدعم البحـوث       
واستخدام الموارد الجينية بغية توليـد      

  القيمة
  
  

 جميـع   تكـون ،  2014بحلول عام   
 سياسـات داخليـة      قد أعدت  البلدان
 في التدابير ذات الصلة بما      توشرع

االتفاقية والنظام الـدولي   يتمشى مع   
ما لحصول وتقاسم المنـافع، حـسب     ل

  يكون مناسباً
  

الحـصول علـى    في  االتجاهات  
الموارد الجينية والتقاسم المنصف    

  .للمنافع

الحصول على المـوارد الجينيـة      
  وتقاسم المنافع

 منها  15 االتفاقية في المادة     نصت
المبادئ وااللتزامات الواقعة   على  

ل علــى األطــراف فيمــا يتــص
  بالحصول وتقاسم المنافع

  مبادئ بون التوجيهية 
  

، اإلعـداد الكامـل     2010بحلول  
لحصول وتقاسم  لللبرامج الوطنية   

المنافع ووجود عدد كـاف مـن       
العاملين لحماية المعارف التقليدية    

  )السويد(للسكان األصليين 
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  على الصعيد الوطني أساسا
برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات

 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع
  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

   القدراتوبناءدارة المعارف وإالتشاركي  تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  – هاءة اإلستراتيجيالغاية
 كل  يكون،  2015بحلول عام    -17

قد أعد واعتمد كـأداة مـن       طرف  
ـ نفبدأ فـي ت   أدوات السياسة، و   ذ ي

وخطة عمـل وطنيـة     استراتيجية  
للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة 

  .وتشاركية ومحدثة

  مواصلة إعداد عمليات تخطيط وطنية 
غرفـة  مواصلة تطوير آليات وطنية ل    

  ل المعلومات تباد
حيثما يكون مالئما، ينبغـي وضـع       

  ية وطنإستراتيجيات إقليمية ودون 
االســتخدام الفعــال لإلســتراتيجيات 

ــة  ــل الوطني ــط العم ــوع لوخط لتن
البيولوجي كـأدوات لتعمـيم التنـوع     
البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة     

  والمجتمع
  

 كل طرف   يكون،  2012بحلول عام   
ـ مجموعة مـن    قد اعتمد     دافاأله

الوطنيــة للمــساهمة فــي تحقيــق 
 العالميـة لهـذه الخطـة       األهداف

فـي  بـدأ   يكون قـد    اإلستراتيجية و 
سـتراتيجيته الوطنيـة    اإدراجها في   

  لتنوع البيولوجيل

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
التخطــيط وصــياغة الــسياسات 

  .والتنفيذ، والحوافز

جميع بـرامج العمـل والقـضايا      
  المتعددة القطاعات والمبادرات

  

احتـرام  ،  2020بحلول عام    -18
المعارف واالبتكارات والممارسـات    
ــلية   ــات األص ــة للمجتمع التقليدي

التنوع حفظ  صلة ب الوالمحلية ذات   
البيولوجي واستخدامه المـستدام،    
ــألوف   ــتخدامها الم ــرام اس واحت

التشريع للموارد البيولوجية، رهنا ب   
الوطني وااللتزامات الدوليـة ذات     
الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل     
في تنفيذ االتفاقية مـع المـشاركة       
الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية    
والمحليــة، وذلــك علــى جميــع 

  .المستويات ذات الصلة

  )ج(10والمادة ) ي(8تنفيذ المادة 
ــاتوياما   ــادرة س ــم مب ــذ ودع تنفي

  ثلةوالمبادرات المما
  

يكون قد جـرى  ،  2012بحلول عام   
ــارف  ــتخدام المع ــتعراض اس اس
واالبتكارات والممارسات التقليدية،   

األصـلية  مجتمعـات  البالتعاون مع  
  المحليةو

 تضعوتكون قد ، 2014بحلول عام 
تدابير مالئمـة لحمايـة المعـارف     

األصـلية  مجتمعاتالالتقليدية وحقوق   
المحلية فـي اسـتخدام معارفهـا       و

  راتها وممارستها التقليديةوابتكا
يكون قد جـرى  ،  2016بحلول عام   

 إسـتراتيجية لتـشجيع     وإيجادإعداد  
المعارف واالبتكارات والممارسات   
التقليدية، بموافقة حائزي المعـارف     

  التقليدية

دمــج التنــوع االتجاهــات فــي 
ــام   ــدمات النظ ــوجي وخ البيول

وتقاسم المنـافع فـي      اإليكولوجي
سات التخطــيط وصــياغة الــسيا

  .والتنفيذ، والحوافز
االتجاهات في إمكانية الوصـول     

/ التقنيـة /إلى المعـارف العلميـة   
  .التقليدية وتطبيقها

المعارف واالبتكارات والممارسات 
  التقليدية

، تكـون نـسبة   2010بحلول عام  
 من حاالت الحصول على     100%

المعارف التقليدية قد تمت بموافقة     
ي مسبقة عن علم، والتقاسم اإللزام    

للمعارف المتولدة عن ذلك، وتقاسم 
  )البرازيل(المنافع 

 إتمـام ،  2020بحلول عـام     -19
تحسين المعارف والقاعدة العلميـة     
والتكنولوجيات المتعلقـة بـالتنوع     

ه، وظيفتــالبيولــوجي، وقيمــه، و
وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة    

تبـادل  غرفـة   مواصلة تطوير آليـة     
المعلومات على الصعيدين الـوطني     

  والعالمي 
تحسين فهم التنوع البيولوجي وعالقته     

 ورفـاه   ام اإليكولـوجي  بخدمات النظ 

يكون قد جـرى  ،  2012بحلول عام   
استعراض للمعـارف ذات الـصلة      
والتكنولوجيات المحتملـة المتاحـة     
داخل البلد والفجوات في المعـارف      

ية لتنفيـذ   والتكنولوجيات الـضرور  

االتجاهات في إمكانية الوصـول     
/ التقنيـة /إلى المعـارف العلميـة   

  .التقليدية وتطبيقها

تحديـد والرصـد والمؤشـرات    ال
  والتقييم

  ل التكنولوجيا والتعاوننق
  المبادرة العالمية للتصنيف

تشجيع تبادل ونقل التكنولوجيـات     
المستدامة بيئيا بين البلدان النامية     
من أجل تنفيذ برامج عمل اتفاقيـة   
التنوع البيولوجي على نحو فعال،     

 20 مـن المـادة      4وفقا للفقـرة    
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المحتمل النظر فيها المراحل الرئيسية   الوسائل وأمثلة عن األنشطة   أيشيهدف
  على الصعيد الوطني أساسا

برامج العمل والقضايا المتعددة    2ةحتملالم الرئيسية المؤشرات
 في القطاعات األوثق صلة بالموضوع

  اتفاقية التنوع البيولوجي

 القائم عن الهدف الوطنيأمثلة 
  لتنوع البيولوجيل

تقاسم هذه المعارف   وعلى فقدانه،   
ـ   ات ونقلهـا   والقاعدة والتكنولوجي

  .وتطبيقها على نطاق واسع

  اإلنسان واآلثار المترتبة على فقدانه 
 أسباب  إزاءن  ييقّالخفض حاالت عدم    

ع البيولـوجي فـي     وآثار فقدان التنو  
  سيناريوهات المستقبل

تحسين الرصد العالمي والقدرة علـى      
  استخدام المؤشرات 

  تحسين التفاعل بين العلوم والسياسات

  االتفاقية
يكون قـد تـم     ،  2014بحلول عام   

تبـادل  غرفـة   إنشاء آلية وطنيـة ل    
المعلومات، ووضـع إسـتراتيجية     
لتحسين الحصول علـى المعـارف      

  والتكنولوجيات

  ) البرازيل (16والمادة 

كحـد  ،  2020بحلول عـام     -20
ــادة أقــصى ، ينبغــي إحــداث زي
ة في المستويات الحاليـة     محسوس

لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال     
ــوع   ــتراتيجية للتن ــة االس للخط

ــوجي  ــن 2020-2011البيول  م
جميــع المــصادر وفقــا للعمليــة 
الموحــدة والمتفــق عليهــا فــي 

ويخضع . استراتيجية حشد الموارد  
هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على     

حتياجات إلـى المـوارد   تقييمات اال 
  .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 الثنائيـة والمتعـددة      

  األطراف 
  التدريب وبناء القدرات االضطالع ب

تشجيع الـشبكات المهنيـة وتبـادل       
  الخبرات 

االتجاهات فـي تعبئـة المـوارد         
  .المالية

، الحصول على   2010بحلول عام     
موارد مالية جديدة وإضافية، مـن   
المصادر العامة والخاصة والمحلية 
والدولية، وإتاحتها لالستخدام فـي     
البرازيل، بما يمكّن مـن التنفيـذ       

برامج عمـل   ل اللتزاماتها ب  الفعا
، وفقـا    التنوع البيولـوجي   تفاقيةا

  ) البرازيل (20للمادة 
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