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 ورشة العمل اإلقلٌمٌة بشؤن التنوع البٌولوجً 

 والتموٌل دعما لنتائج ناجوٌا

 االجتماع األول

 2303نوفمبر  03-29القاهرة، 

 المالية على المنطقة العربيةاآلثار : آيتشي غاية

 مذكرة أعدها السكرتٌر التنفٌذي

ستراتٌجٌة ، اعتمد االجتماع العاشر لمإتمر األطراف الخطة اإل2303ً أكتوبر ف -0

اتخاذ إجراءات  علىستراتٌجٌة الخطة اإل وتركز مهمة. 2323-2300لبلتفاقٌة للفترة 

 2323ان أنه بحلول عام فعالة وعاجلة لوقف فقدان التنوع البٌولوجً من أجل ضم



مما قادرة على الصمود واالستمرار فً تقدٌم الخدمات األساسٌة،  البٌئٌةالنظم ستكون 

 .، والمساهمة فً رفاه اإلنسان، والقضاء على الفقرعلى الكوكبالحٌاة ٌإمن تنوع 

خمسة  فً إطار هامٌنظت تم، 2323لعام  ةرئٌسٌ غاٌة 23ستراتٌجٌة الخطة اإل تتضمن -2

على المستوى  تطلعات لئلنجاز( 0) :األهداف والغاٌات وتمثل. ستراتٌجٌةإ أهداف

لتحدٌد األطراف وٌتم دعوة . وطنٌة أو إقلٌمٌة غاٌاتلوضع  إطار مرن( 2)العالمً، 

خاصة بهم داخل هذا اإلطار المرن، مع مراعاة االحتٌاجات واألولوٌات ال غاٌاتهم

لٌس و. العالمٌة غاٌاتوطنٌة لتحقٌق الالاهمات مسالأٌضا  وباألخذ فً االعتبارالوطنٌة، 

بالنسبة و. ةعالمٌ غاٌةكل ل ةوطنٌغاٌة كل البلدان إلى وضع  تحتاجأن بالضرورة 

عالمً المحدد من المحتمل أن ٌكون قد تم بالفعل تحقٌق الحد األدنى اللبعض البلدان، 

ذات صلة بسٌاق  غاٌات معٌنة، فً حٌن أنه من المحتمل أن تكون غاٌات أخرى لٌستل

 .البلد

حث األطراف والحكومات األخرى، بدعم باالجتماع العاشر لمإتمر األطراف كذلك  قام -0

تنفٌذ الخطة على ، حاجةحسب البمن المنظمات من المنظمات الحكومٌة الدولٌة وغٌرها 

وطنٌة وإقلٌمٌة باستخدام الخطة غاٌات ستراتٌجٌة وعلى وجه الخصوص وضع اإل

خذ فً مع األوفقا لؤلولوٌات والقدرات الوطنٌة  وذلك مرناإلطار الوستراتٌجٌة اإل

د، لتنوع البٌولوجً فً الببلااتجاهات والعالمٌة ووضع  الغاٌاتاالعتبار كبل من 

ستراتٌجٌة تعبئة الموارد بغٌة المساهمة فً الجهود العالمٌة إخبلل  والموارد المقدمة من

العالمٌة، وتقدٌم تقرٌر عنها إلى مإتمر  اٌاتالرامٌة إلى الوصول إلى الغ الجماعٌة

بمراجعة خطط األطراف تقوم ومن المتوقع أن . األطراف فً اجتماعه الحادي عشر

وذلك  وتحدٌثها وتنقٌحها بحسب الحاجة ،الوطنٌةلتنوع البٌولوجً ااستراتٌجٌات عمل و

الوطنٌة  غاٌاتها دمجذلك  وٌشمل ،كؤداة سٌاسٌة ةعتمدمال ستراتٌجٌةتمشٌا مع الخطة اإل

وقد طلب من . للتنوع البٌولوجً الخاصة بها ستراتٌجٌات الوطنٌةواالخطط العمل فً 

 وبما ٌوافق التوقعاتالكافً فً الوقت المناسب  المالً مرفق البٌئة العالمً توفٌر الدعم

 .ستراتٌجٌة الجدٌدةتنفٌذ الخطة اإلمن مكن لتل

ن فً ورشة ٌلمشاركوهناك دعوة ل. اٌتشً ٌةغاإحاطة عن  ةموجزالهذه المذكرة توفر  -4

 :العمل

  ؛فً المنطقة العربٌة الغاٌات العشرٌن الرئٌسٌةأهمٌة لدراسة 

 ؛آٌشً غاٌةقلٌمٌة فً ضوء اإلوطنٌة أو ال الغاٌاتبلورة ل 



 ستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً فً ضوء الخطة اإلخطط العمل وتحدٌث ل

 بلتفاقٌة؛لستراتٌجٌة تعبئة الموارد إوكذلك  2323-2300 للفترة ستراتٌجٌةاإل

  ؛2323-2300للفترة أولوٌات التموٌل الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة لتحدٌد 

 2323-2300قلٌمٌة للفترة اإلوطنٌة أو الالتموٌل احتٌاجات تقدٌر ل. 

 

تعميم التنوع  من خاللوراء فقدان التنوع البيولوجي  الرئيسيةاألسباب تناول  - أ

 لحكومة والمجتمعالبيولوجي عبر ا

 

قٌم التنوع البٌولوجً والخطوات  فراداألٌدرك ، على أبعد تقدٌر، 2323بحلول عام  :1 غايةال

 .على نحو مستدام ااستخدامهوعلٌها ظ احفللأن ٌتخذوها التً ٌمكن 

 

من االتفاقٌة والقرارات ذات الصلة بشؤن االتصال والتثقٌف  00لمادة با غاٌةال هرتبط هذت -5

االتصال والتثقٌف والتوعٌة  تنفٌذ برامج: أمثلة األنشطة ما ٌلًوتتضمن . ٌة العامةوالتوع

 التثقٌفلمواطنٌن، ومبادئ ورسائل لللمواطنٌن، ووضع قوائم عمل  فعالةالمشاركة الو؛ العامة

 مسوحات خط األساس الوطنٌةٌمكن لؤلطراف أن تنظر فً تنفٌذ و. من أجل التنمٌة المستدامة

ماد استراتٌجٌات وطنٌة شاملة لتعزٌز الوعً بقٌمة التنوع البٌولوجً، على سبٌل وإعداد واعت

 .2304المثال بحلول عام 

فً التنمٌة  قٌم التنوع البٌولوجً قد تم دمج، على أبعد تقدٌر، 2323بحلول عام  :2 غايةال

فً  هافقر وعملٌات التخطٌط وٌجري إدراجالوطنٌة والمحلٌة، واستراتٌجٌات الحد من ال

 .تقدٌم التقارٌرنظم ، وحاجةحسب البالمحاسبة الوطنٌة، 

 

 بشؤنمن االتفاقٌة، وكذلك القرارات ذات الصلة  00و( ب) 6المادتٌن ب غاٌةرتبط هذا الت -6

وتتضمن . ة والتنوع البٌولوجً من أجل التنمٌةٌزٌحفتاالقتصاد والتجارة والتدابٌر المجاالت 

 ؛وتطبٌق المحاسبة البٌئٌة ؛البٌئٌةتنوع البٌولوجً وخدمات النظم التقٌٌم : ما ٌلً األنشطةأمثلة 

 ؛مجال التنمٌة التعاون فًالحد من الفقر وو التنمٌة التنوع البٌولوجً فً استراتٌجٌاتوإدراج 

 لىالعمل عفً البداٌة وٌجوز لؤلطراف . البٌئٌةوتطوٌر وتطبٌق الدفع مقابل خدمات النظم 



على سبٌل المثال بحلول  ةالبٌئٌم ٌة للتنوع البٌولوجً وخدمات النظلمادقوائم الجرد البٌولوجٌة ا

فً الحسابات  البٌئًقٌم النظام عكس التنوع البٌولوجً وٌ، ثم وضع برنامج عمل ل2302عام 

 .2304القومٌة، على سبٌل المثال بحلول عام 

بما فً ذلك الدعم،  ،ٌتم القضاء على الحوافز، على أبعد تقدٌر، 2323بحلول عام  :3 غايةال

 من أجل تقلٌل اآلثار السلبٌة اتدرٌجٌا أو إصبلحه التخلص منها أو لتنوع البٌولوجًلالضارة 

لتنوع ا على ظالحفل اإلٌجابٌة حوافزالفً حٌن ٌتم تطوٌر وتطبٌق  هاأو تجنب إلى الحد األدنى

تزامات االتفاقٌة وااللشٌة ومتجانسة مع امتمعلى أن تكون  ،لهالمستدام  خدامواالستالبٌولوجً 

 .، مع مراعاة الظروف االجتماعٌة االقتصادٌة الوطنٌةالدولٌة األخرى ذات الصلة

 

مجاالت من االتفاقٌة، وكذلك القرارات ذات الصلة المتعلقة ب 00لمادة با غاٌةال هرتبط هذت -7

: نشطة ما ٌلًأمثلة األوتتضمن  .ة وكذلك تقٌٌم األثرٌزٌحفتاالقتصاد والتجارة والتدابٌر ال

؛ ةٌزٌحفتوالتدابٌر ال بشؤن التقٌٌم البٌئً اإلستراتٌجًتطبٌق توجٌهات اتفاقٌة التنوع البٌولوجً 

ذ تدابٌر وطنٌة أو وتنفٌ ؛والتنمٌة ذات الصلة االقتصادي تطبٌق توجٌهات منظمة التعاونو

االنتهاء من و؛ لتنوع البٌولوجًل، الضارة دعم، بما فً ذلك الالحوافزمن  لتخلصإقلٌمٌة ل

 . مصاٌد والدعم المحلً الزراعًال دعمة التجارة العالمٌة بشؤن مفاوضات منظم

 

التجارٌة  المإسساتوالحكومات  اتخذت، على أبعد تقدٌر، 2323ام بحلول ع: 4 غايةال

اإلنتاج خططها المتعلقة بلتحقٌق أو تنفٌذ  على جمٌع المستوٌات خطوات األطراف المعنٌةو

ظ على آثار استخدام الموارد الطبٌعٌة بشكل جٌد افباإلضافة إلى الح، المستدامٌن واالستهبلك

 بٌئٌاداخل حدود آمنة 

 

 مبادرة من االتفاقٌة وكذلك القرارات ذات الصلة بشؤن 03لمادة با غاٌةال هرتبط هذت -8

وتتضمن . واالستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً، وتقٌٌم األثر، األعمال والتنوع البٌولوجً

 وضعوطنٌا، وتتم صٌاغتها  ومبادئ توجٌهٌة ؛مشتركةوزارٌة لجان : أمثلة األنشطة ما ٌلً

ئلنتاج ل ضع خطط قطاعٌةوون، فً أحٌاء المد ةالبٌئٌ، وإدارة النظم ٌةمبادئ توجٌهٌة قطاع

ٌم والتقٌاالقتصادٌة األدوات ؛ واألطراف المعنٌة، وتشجٌع الحوار بٌن القطاعات وواالستهبلك

، على لفاعلة الرئٌسٌة فً القطاع الخاصوٌمكن للحكومات والعناصر ا .البٌئً االستراتٌجً



ات ، تقٌٌم2304على سبٌل المثال بحلول عام  تطوٌر،أن تقوم ب، اتالشركالقطاع أو مستوى 

على سبٌل المثال بحلول  أن تظهر، ٌمكن كما، وخطط االستدامة، ة الخاصة بهاالبٌئٌللبصمة 

 .، التقدم المحرز نحو تحقٌق االستدامة2308عام 

 الحد من الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز االستخدام المستدام - ب

 

جمٌع الموائل الطبٌعٌة، بما فً ذلك  فقدانمعدل خفض ٌن، 2323ول عام بحل :5 غايةال

لتدهور انخفض ٌ، ومتى أمكنما ٌقرب من الصفر وإلى ، ، على األقل إلى النصفالغابات

 .ك إلى حد كبٌروالتفك

التنوع البٌولوجً للغابات، والتنوع ب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب غاٌةال هرتبط هذت -9

 التنوع البٌولوجً لؤلراضًوالبٌولوجً البحري والساحلً، والتنوع البٌولوجً للمٌاه الداخلٌة، 

التخطٌط المكانً؛ : ألنشطة ما ٌلًأمثلة اوتتضمن . ، واالستخدام المستدامالجافة وشبه الرطبة

خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات أنشطة إنفاذ القوانٌن واللوائح القائمة، وتنفٌذ و

، البٌئٌةم قٌمة خدمات النظبتحسٌن كفاءة اإلنتاج، واالعتراف و، (REDD) وتدهور نوعٌتها

وٌجوز لؤلطراف . القٌمة العالٌة والوقاٌة من فقدان الغابات األولٌة وغٌرها من الموائل ذات

مناطق فٌما المراجعة وتحدٌث التشرٌعات الوطنٌة وخطط استخدام األراضً أو خرائط تحدٌد 

، على النطاقأدوات التخطٌط المكانً متاحة لبلستخدام واسع  جعلالوطنٌة، و غاٌاتٌتعلق بال

 .2304سبٌل المثال بحلول عام 

ك والبلفقارٌات والنباتات المائٌة اسماأل مخزونجمٌع ارة ٌتم إد ،2323بحلول عام  :6غاية ال

، بحٌث ٌتم البٌئٌةالنظم  قائم على قانونً وتطبٌق نهج وبشكلوحصادها على نحو مستدام 

جمٌع األنواع على االستعادة  وتدابٌرخطط وتطبٌق تجنب اإلفراط فً صٌد األسماك، 

لى األنواع المهددة باالنقراض والنظم ع كبٌرة عكسٌة آثارمصاٌد أال تسبب ال، وستنفدةالم

ضمن حدود تقع  البٌئٌةواألنواع والنظم  مخزوند على الٌمصاالآثار أن تكون البٌئٌة الهشة و

 .ابٌئٌآمنة 

 

االستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً، ب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب غاٌةال هرتبط هذت -03

أمثلة وتتضمن . والتنوع البٌولوجً للمٌاه الداخلٌة والتنوع البٌولوجً البحري والساحلً،

تعاونٌة الشراكات المن خبلل  ناطق المخصصة لهالحد من كثافة الصٌد والم: األنشطة ما ٌلً



مإتمر القمة ومدونة السلوك بشؤن الصٌد الرشٌد؛ ومصاٌد؛ المع المجتمعات المحلٌة ومنظمات 

وٌمكن  .المشتركةمصاٌد اللٌات إقلٌمٌة إلدارة ، وتطوٌر آ2332العالمً للتنمٌة المستدامة 

، إدارة طاقات 2302على سبٌل المثال بحلول عام  ،تناوللؤلطراف اتخاذ الخطوات البلزمة ل

لمصاٌد الدولٌة التً تتطلب اهتماما عاجبل، والقضاء على ممارسات الصٌد المدمرة، لالصٌد 

على الصعٌد  بمقدار النصف ن الصٌدعلى النظم البٌئٌة البحرٌة مالواقعة  وخفض الضغوط

 .2305، على سبٌل المثال بحلول عام العالمً

تربٌة األحٌاء المائٌة للزراعة والمناطق الخاضعة ٌتم إدارة  ،2323بحلول عام  :7غاية ال

 التنوع البٌولوجًعلى ظ احفالضمن بما ٌالغابات على نحو مستدام، زراعة و

 

االستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً ب المتعلقةذات الصلة القرارات ب غاٌةال هرتبط هذت- 00

، والتنوع البٌولوجً التنوع البٌولوجًواألعمال مبادرة ، و(ات أدٌس أبابامبادئ وتوجٌه)

والتنوع البٌولوجً  ،التنوع البٌولوجً للغابات، والتنوع البٌولوجً للمٌاه الداخلٌةو، الزراعً

أمثلة األنشطة وتتضمن  .الجافة وشبه الرطبة ولوجً لؤلراضًالبحري والساحلً، والتنوع البٌ

المستدامة للغابات والزراعة وتربٌة األحٌاء اإلدارة ، وتنفٌذ البٌئٌةتطبٌق نهج النظم : ما ٌلً

وخفض  ؛وتطبٌق الممارسات الزراعٌة الجٌدة ؛ةكموالحآلٌات وتطبٌق القانون و ؛المائٌة

ووضع  االعتمادوتشجٌع  ؛اإلدارة المتكاملة لآلفاتاستخدام المبٌدات الحشرٌة وتطبٌق 

 وأوٌجوز لؤلطراف تحدٌد أو تطوٌر  .والمبادرات المماثلة ساتوٌاما ةوتنفٌذ مبادر ؛العبلمات

أو الممارسات الجٌدة /معاٌٌر االستدامة و، 2302على سبٌل المثال بحلول عام  تعزٌز،

تربٌة األحٌاء و مناطق الزراعة مضاعفةت، والغابازراعة تربٌة األحٌاء المائٌة، وللزراعة و

، على سبٌل المثال بحلول عام تدار وفقا لمعاٌٌر االستدامة وزراعة الغابات التًالمائٌة 

2305. 

 

، إلى مستوٌات ال مفرطةالمغذٌات ال خفض التلوث، بما فً ذلك، 2323بحلول عام : 8الغاية 

 والتنوع البٌولوجً ةالبٌئٌوظٌفة النظم بتضر 

 

التنوع البٌولوجً للمٌاه الداخلٌة، ب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةرتبط هذت- 02

. ، وتقٌٌم األثر، والمبادرة الدولٌة للتنوع البٌولوجً للتربةلتنوع البٌولوجً البحري والساحلًاو

 والتخلص من المناسبة والفعالة تعزٌز استخدام األسمدة: ما ٌلًأمثلة األنشطة وتتضمن 



ستخدام ال، واوتحسٌن معالجة مٌاه الصرف ،(الممارسات الزراعٌة الجٌدة)الماشٌة  مخلفات

، وتحسٌن السٌطرة على مصادر التلوث، ووضع مبادئ توجٌهٌة رشٌد لؤلراضً الرطبةال

ألثر تحمٌل المواد الغذائٌة  تقٌٌمات وطنٌة وٌجوز لؤلطراف تطوٌر .المٌاه لجودةوطنٌة 

، ووضع 2304على سبٌل المثال بحلول عام  ،تلوث على النظم البٌئٌةالمصادر وغٌرها من 

أحمال فً  اانخفاض البٌئٌةمعظم النظم تظهر  ومن ثماستراتٌجٌات وسٌاسات للحد من ذلك، 

 .2305المواد الغذائٌة ومستوٌات الملوثات األخرى، على سبٌل المثال بحلول عام 

 

ترتب حسب نواع الغرٌبة الغازٌة والمسارات و، ٌتم تحدٌد األ2323بحلول عام : 9الغاية 

التدابٌر كما ٌتم تطبٌق ، علٌها، وٌتم التحكم فً األنواع ذات األولوٌة أو القضاء ةاألولوٌ

 وتؤسٌسهاات لمنع دخولها سارالمعمول بها إلدارة الم

 

أمثلة ضمن وتت .األنواع الغرٌبة الغازٌةب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةرتبط هذت- 00

تجارة تناول زٌادة فعالٌة الرقابة على الحدود وتدابٌر الحجر الصحً، و: األنشطة ما ٌلً

مراقبة انتشار األنواع الغازٌة، ودراسة ورصد ظهور األمراض المعدٌة والحٌوانات األلٌفة؛ 

وان صحة الحٌب المعنٌةقلٌمٌة اإلوطنٌة وال الهٌئاتالحٌاة البرٌة، وتحسٌن التنسٌق مع فً 

ومرفق تنمٌة  لمنظمة التجارة العالمٌةومعاٌٌر الصحة والصحة النباتٌة  ؛النباتو

، تحدٌد المسارات المحتملة 2304على سبٌل المثال بحلول عام  ،وٌجوز لؤلطراف .التجارة

لؤلنواع الغازٌة األكثر لؤلنواع الغرٌبة الغازٌة باستخدام إطار تقٌٌم المخاطر، ووضع قوائم 

وٌنبغً لؤلطراف اتخاذ  .، ووضع خطط عمل ومراجعة التشرٌعات ذات الصلةضررا

حاالت وأخطر  الدخولمسارات  تناول أهم، ل2306على سبٌل المثال بحلول عام  ،إجراءات

 .الغزو

 

الشعاب  على المتعددة، ٌتم الحد من الضغوط البشرٌة 2305بحلول عام  :11الغاية 

األخرى المتؤثرة بتغٌر المناخ أو تحمض المحٌطات، وذلك  هشةالمرجانٌة، والنظم البٌئٌة ال

 لوظٌفتها للحفاظ على سبلمتها وأدائها

 

تغٌر المناخ والتنوع البٌولوجً، والتنوع ب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب غاٌةال هرتبط هذت- 04

مثل ألنشطة أمثلة اوتتضمن  .البٌولوجً البحري والساحلً، والمبادرة الدولٌة للغذاء والتغذٌة



تحسٌن إدارة و؛ األخرى غازات الدفٌئةغاز ثانً أكسٌد الكربون والخفض انبعاثات : ا ٌلًم

مدى التؤثر، وخفض ل اتإجراء تقٌٌمو ثانً أكسٌد الكربون؛غاز  لتخلص منل البٌئٌةالنظم 

، على سبٌل وٌجوز لؤلطراف .والمناطق المحمٌة البحرٌة ؛الضغوط غٌر المناخٌة ذات الصلة

سبلمة الشعاب المرجانٌة والنظم البٌئٌة الهشة األخرى  تقٌٌم ،2302لمثال بحلول عام ا

 .إلى الحد األدنى هذه الضغوط لتقلٌلوالضغوط الواقعة علٌها ووضع إستراتٌجٌة 

الحفاظ على التنوع البيولوجي واألنواع والتنوع من خالل  البيئيةتحسين حالة النظم  -ج

 الجيني

 جوفٌةمن المٌاه ال %07ما ال ٌقل عن ٌتم الحفاظ على ، 2323عام  بحلول: 11الغاية 

صة من المناطق الساحلٌة والبحرٌة، والسٌما المناطق ذات األهمٌة الخا %03والداخلٌة، و

على نحو فعال  نظم المحمٌات المدارة خبللمن وذلك ، ةالبٌئٌم للتنوع البٌولوجً وخدمات النظ

مع طبٌعة  ةتكاملموال الفعالةاألخرى االتصال، وتدابٌر الحفاظ وجٌدة بٌئٌا  ةالممثلو، ومنصف

 .أوسع نطاقا خاصة البحرٌة

  

ؤلراضً لالتنوع البٌولوجً و اتالمحمٌب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةرتبط هذت- 05

نوع لجزر، والتللمٌاه الداخلٌة، والتنوع البٌولوجً لوالتنوع البٌولوجً  ،الجافة وشبه الرطبة

على ظ احفلستراتٌجٌة العالمٌة لالتنوع البٌولوجً للجبال واإلوالبٌولوجً البحري والساحلً، 

تفاقٌة ال 0الملحق المحددة فً  ٌوٌةحماٌة المناطق الح: أمثلة األنشطة ما ٌلًوتتضمن  .النباتات

التعاون ، و(م خدمات حٌوٌةومناطق تقدالمرتفع مناطق التنوع البٌولوجً )التنوع البٌولوجً 

فً  ات، وإدماج المحمٌاتالمستدامة للمحمٌو الفعالة مع المجتمعات األصلٌة والمحلٌة؛ واإلدارة

مع األخذ فً االعتبار  ةالبٌئٌم النظتطبٌق نهج و؛ األوسع نطاقاالبحرٌة طبٌعٌة البرٌة وال

، فً وٌجوز لؤلطراف .لتنوع البٌولوجًاألنشطة الضارة ل/العملٌات حد من، مما ٌابطرتال

لنظام محمٌات شبكة عالمٌة إنشاء ، 2302، على سبٌل المثال بحلول عام المنطقة البحرٌة

جمٌع ، وإدماج اتإدارة فعالة لجمٌع المحمٌٌضم ، وٌةعلافٌداربووتمثٌلً شامل وطنً وإقلٌمً 

من الطبٌعٌة فً قطاعات أوسع  ،2305، على سبٌل المثال بحلول عام هاونظم اتالمحمٌ

 .ذات الصلةالقطاعات وبحرٌة البرٌة وال

 

تحسن وضع و من االنقراض األنواع المهددة المعروفة ، حماٌة2323بحلول عام : 12الغاية  

 .اشد انخفاضاأل خاصة، وواستمرارها بشكل مستدام الحفاظ علٌها



على ظ احفلستراتٌجٌة العالمٌة لباإل المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةرتبط هذت- 06

أمثلة األنشطة ما وتتضمن  .اتالمبادرة العالمٌة للتصنٌف، وبرنامج عمل المحمٌو، تاتالنبا

؛ علٌها ظاحفالتحدٌد وحماٌة المناطق ذات األولوٌة، وتنفٌذ برامج استعادة األنواع و: ٌلً

، وتحدٌد هم منهااقتلع تمالموائل التً إلى إعادة إدخال األنواع وع؛ قظ خارج المواحفالتدابٌر و

بٌل المثال بحلول ، على سوٌجوز لؤلطراف .خطرلل المعرضةاٌة المناطق الهامة لؤلنواع وحم

ظ ا، واتخاذ تدابٌر الحفباألنواع المهددة باالنقراض المتعلقةمعلومات مراجعة ال، 2302عام 

بإجراء ، 2304على سبٌل المثال بحلول عام  ،أن تقوملمنع االنقراض الوشٌك، وعلٌها 

، 2306على سبٌل المثال بحلول عام  ،تطبقلقائمة الحمراء، ولولٌة تقٌٌمات وطنٌة أ

 .انقراض جمٌع األنواع المهددة على الصعٌد الوطنً عستراتٌجٌة لمنإ

 

عة والحٌوانات ، المحافظة على التنوع الوراثً للنباتات المزرو2323بحلول عام : 13الغاية 

ذات القٌمة من الناحٌة ذلك األنواع األخرى  البرٌة، بما فً واألسر، المدجنة التً ٌتم تربٌتها

، وتطوٌر وتنفٌذ استراتٌجٌات لتقلٌل التآكل الجٌنً ةثقافٌوالاالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 .التنوع الجٌنً وحماٌة

 

التنوع البٌولوجً الزراعً، ب بالقرارات ذات الصلة المتعلقة ه الغاٌةرتبط هذت- 07

أمثلة وتتضمن  .المبادرة الدولٌة للغذاء والتغذٌةو، النباتات علىظ الحفلستراتٌجٌة العالمٌة اإلو

أصناف المحاصٌل والثروة الحٌوانٌة فً المزارع، تنوع الحفاظ على : ما ٌلًمثل األنشطة 

، وٌجوز لؤلطراف .لجٌنات، ومواصلة إنشاء وتطوٌر بنوك لالبرٌة سرلؤل اتوإنشاء محمٌ

 الوراثًمن خارج الموقع على التنوع الحفاظ إدراج ، 2304على سبٌل المثال بحلول عام 

 .االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجًخطط العمل ولمحاصٌل والثروة الحٌوانٌة فً ل

 

 البيئيتعزيز الفوائد التي تعود على كل من التنوع البيولوجي وخدمات النظام  -د

، حٌوٌةالتً توفر الخدمات ال ةالبٌئٌالنظم وحماٌة ، تتم استعادة 2323بحلول عام : 14الغاية 

، ةتساهم فً تحسٌن الصحة وسبل العٌش والرفاهالتً بما فً ذلك الخدمات المتصلة بالمٌاه، و

 .مستضعفٌنوال ، والمجتمعات األصلٌة والمحلٌة، والفقراءمرأةمع مراعاة احتٌاجات ال

 



وجً من أجل التنمٌة والحد التنوع البٌولب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةرتبط هذت -08

، اتالمحمٌ تربطوممرات  بٌئٌةتطوٌر شبكات : ما ٌلًأمثلة األنشطة مثل وتتضمن . من الفقر

لطٌور، وما إلى ذلك، وتطبٌق اإلدارة المتكاملة ا هجرةمسارات وشرائط المتشاطئة، الو

وٌاما ومبادرات لمناطق الساحلٌة، وتنفٌذ مبادرة ساتل المتكاملة دارةاإلألحواض األنهار و

قٌمة خاصة للفقراء  التً لها ةالبٌئٌم خدمات النظو مماثلة، وتحدٌد التنوع البٌولوجً

ومراجعة  جمع، 2302، على سبٌل المثال بحلول عام وٌجوز لؤلطراف. مستضعفٌنوال

ها المجتمعات األصلٌة اتلقتوالمنافع التً  البٌئٌةمعلومات عن الخدمات التً تقدمها النظم 

، 2304، على سبٌل المثال بحلول عام استراتٌجٌات وطنٌةسٌاسات أو  وضعحلٌة، ووالم

 استراتٌجٌات كمساهمة فً البٌئٌةفرص الحصول على الخدمات األساسٌة للنظم و توفٌر تعزٌزل

 .الحد من الفقر والتنمٌة المستدامة

 

فً التنوع البٌولوجً  مساهمةو البٌئٌةالنظم  رونةتعزٌز مقد تم ، 2323بحلول عام : 15الغاية 

من  %05، بما فً ذلك استعادة ما ال ٌقل عن الستعادةظ واامخزون الكربون، من خبلل الحف

ما ٌسهم فً التخفٌف من آثار تغٌر المناخ والتكٌف معه ومكافحة م، المتدهورة البٌئٌةالنظم 

 .التصحر

 

اخ والتنوع البٌولوجً، والتنوع تغٌر المنب المتعلقةالقرارات ذات الصلة ب ه الغاٌةتبط هذتر -09

: ما ٌلًأمثلة األنشطة مثل وتتضمن . البٌولوجً للغابات، والتنوع البٌولوجً للمٌاه الداخلٌة

بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور نوعٌتها تنفٌذ اآللٌات ذات الصلة 

(REDD) رى، وتحسٌن إدارة واألراضً الرطبة الرئٌسٌة األخ ٌةراضً الخثاأل، وحماٌة

فً سٌاق مفاوضات وخطط الحوافز الخاضعة للدراسة  ورفع جهود استعادة الطبٌعة،التربة؛ 

. والساحلٌةوالنظم البٌئٌة العذبة  األرضٌة البٌئٌةلنظم غٌرها من ال، وخطط إضافٌة ختغٌر المنا

 المتعلقةومراجعة المعلومات  جمع، 2304على سبٌل المثال بحلول عام  ،وٌجوز لؤلطراف

ستراتٌجٌة وطنٌة إن الكربون وعزله، وإعداد ٌخزت فً البٌئٌةالمساهمة المحتملة لجمٌع النظم ب

 تطبٌقالمرنة وتخزٌن الكربون، و البٌئٌةلتعزٌز مساهمة التنوع البٌولوجً فً النظم 

 .ةالبٌئٌم خطة وطنٌة الستعادة النظ وتنفٌذ

 

ناغوٌا بشؤن الحصول على الموارد الجٌنٌة  بروتوكولٌطبق ، 2305بحلول عام : 16الغاية 



بما ٌتفق مع التشرٌعات وذلك ، صف للمنافع الناشئة عن استعمالهاالعادل والمنالتقاسم و

 .الوطنٌة

 

الحصول على ب المتعلقةالقرارات ذات الصلة بمن االتفاقٌة و 05لمادة با ه الغاٌةرتبط هذت -23

تقدٌم : ما ٌلًأمثلة األنشطة مثل وتتضمن . كول ناغوٌاالموارد الجٌنٌة وتقاسم المنافع، وبروتو

تقاسم المنافع وتنفٌذ بروتوكول ناغوٌا، لالوطنٌة والتشرٌعات طر األالمساعدة التقنٌة لتطوٌر 

وتنفٌذ أنشطة زٌادة الوعً بٌن مستخدمٌن ومقدمً الموارد الجٌنٌة، وتوفٌر المساعدة التقنٌة 

، على سبٌل ألطرافعلى اوٌنبغً . قٌمة لتولٌد جٌنٌةد الث واالستفادة من الموارلدعم البح

إلى صول وبشؤن ال بروتوكول ناغوٌالمبكر ال أن ٌستهدفوا التنفٌذ، 2302المثال بحلول عام 

، السٌاسات والتدابٌر المحلٌة 2304على سبٌل المثال بحلول عام  ،أن ٌضعواتقاسم المنافع، و

 .حاجةحسب الب، ناغوٌا بروتوكولو مع االتفاقٌة، ىشاتمتذات الصلة التً 

 

 تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعرفة وبناء القدرات -هـ

 

خطة تنفٌذ فً  ءبدالو هادااعتمأداة سٌاسٌة وكل طرف  وضع ،2305بحلول عام : 17الغاية 

 .ع البٌولوجًللتنوومحدثة فعالة وتشاركٌة وطنٌة إستراتٌجٌة عمل و

 

بخطط العمل  المتعلقةالقرارات ذات الصلة بمن االتفاقٌة و 6لمادة با ه الغاٌةبط هذرتت -20

مواصلة تطوٌر : أمثلة األنشطة ما ٌلًوتتضمن . االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجًو

عملٌات التخطٌط الوطنٌة، واآللٌات الوطنٌة لتبادل المعلومات، وتطوٌر االستراتٌجٌات 

التنوع االستخدام الفعال الستراتٌجٌات وخطط عمل و؛ اإلقلٌمٌة متى أمكناإلقلٌمٌة وشبه 

، قد ٌعتمد كل طرفو. كؤدوات لتعمٌم التنوع البٌولوجً عبر الحكومة والمجتمعالبٌولوجً 

 غاٌاتالوطنٌة للمساهمة فً ال غاٌات، مجموعة من ال2302على سبٌل المثال بحلول عام 

ستراتٌجٌته الوطنٌة إدمجها فً ٌو 2323-2300 تفاقٌة للفترةلبل ستراتٌجٌةالعالمٌة للخطة اإل

، 2304على سبٌل المثال بحلول عام  كل طرف،وٌنبغً أن ٌعتمد . للتنوع البٌولوجً

 للفترة ستراتٌجٌةفعالة وعملٌة للتنوع البٌولوجً الذي ٌسهم فً الخطة اإلإستراتٌجٌة وطنٌة 

2300-2323. 



 

ابتكارات وممارسات المعارف التقلٌدٌة وتم احترام ٌ، 2323بحلول عام  :18الغاية 

 مالمستدا خدامواالستلتنوع البٌولوجً ا على ظاالحفبالمجتمعات األصلٌة والمحلٌة ذات الصلة 

وااللتزامات  ةالوطنٌ ات، مع مراعاة التشرٌعامها المؤلوف للموارد البٌولوجٌةواستخد له،

 وفً ظلبشكل كامل فً تنفٌذ االتفاقٌة كاسها على أن ٌتم دمجها وانعالدولٌة ذات الصلة، 

 .، على جمٌع المستوٌات ذات الصلةعالة للمجتمعات األصلٌة والمحلٌةالمشاركة الكاملة والف

 

 

واألحكام ذات الصلة من االتفاقٌة وكذلك القرارات ذات ( ي) 8لمادة با ه الغاٌةرتبط هذت -22

ما أمثلة األنشطة مثل وتتضمن . رات والممارساتالمعارف التقلٌدٌة واالبتكاب المتعلقةالصلة 

، وٌجوز لؤلطراف. والمبادرات المماثلة ، وتنفٌذ ودعم مبادرة ساتوٌاما(ي) 8تنفٌذ المادة : ٌلً

استخدام المعارف التقلٌدٌة واالبتكارات  مراجعة، 2302على سبٌل المثال بحلول عام 

على  ،اتخاذ التدابٌر الكافٌةوالمحلٌة، و والممارسات، وذلك بالتعاون مع المجتمعات األصلٌة

المجتمعات األصلٌة  ، لحماٌة المعارف التقلٌدٌة وحقوق2304سبٌل المثال بحلول عام 

ضع و، والخاصة بهمممارسة المعارف التقلٌدٌة واالبتكارات والممارسات المتعلقة بوالمحلٌة 

عزٌز المعارف التقلٌدٌة ، لت2306على سبٌل المثال بحلول عام  ،إستراتٌجٌة وتنفٌذها

 .بموافقة من حائزي المعارفوذلك واالبتكارات والممارسات، 

 

 

متعلقة بالتنوع المعرفة، وقاعدة العلوم والتكنولوجٌا التحسٌن ، 2323بحلول عام : 19الغاية 

، والنتائج المترتبة على خسارتها، هاتجاهاتوا هاوضعو، وتشغٌلها، البٌولوجً وقٌمها

 .على نطاق واسع وتطبٌقها هاقلون ومشاركتها

 

، هاورصد والتقٌٌمات تحدٌد المإشراتالمتعلقة بالقرارات ذات الصلة غاٌة بال هرتبط هذت -20

: ما ٌلًأمثلة األنشطة مثل ومن . مبادرة العالمٌة للتصنٌفال، وونقل التكنولوجٌا والتعاون

والعالمً، وتحسٌن فهم التنوع تبادل المعلومات على المستوٌٌن الوطنً لمواصلة تطوٌر آلٌة 

الحد من عدم والخسارة؛  تبعاتورفاه اإلنسان و ةالبٌئٌخدمات النظم  مع ، والعبلقةالبٌولوجً

، وتحسٌن ٌةسٌنارٌوهات المستقبلالفً  التنوع البٌولوجًفقدان  تبعاتالٌقٌن بشؤن أسباب و



وٌجوز . لعلوم والسٌاساتا، وتحسٌن واجهة ، والقدرة على استخدام المإشراتالرصد العالمً

المعارف والتكنولوجٌا ذات الصلة  مراجعة، 2302على سبٌل المثال بحلول عام  ،لؤلطراف

آلٌة المعارف والتكنولوجٌا البلزمة لتنفٌذ االتفاقٌة، وإنشاء  فجواتد وفً الببل تهاتاحإالمحتمل 

ستراتٌجٌة إلى جنب مع ، جنبا إ2304، على سبٌل المثال بحلول عام وطنٌة لتبادل المعلومات

 .الوصول إلى المعارف والتكنولوجٌالتحسٌن 

 

لتنفٌذ لتعبئة الموارد المالٌة ٌنبغً أن ٌزٌد ، على أبعد تقدٌر، 2323بحلول عام  :21الغاية 

وفقا للعملٌة الموحدة ومن جمٌع المصادر  2323-2300 للفترة ستراتٌجٌةالفعال للخطة اإل

. المستوٌات الحالٌةب االستدامة إلى حد كبٌر مقارنةة تعبئة الموارد ستراتٌجٌإوالمتفق علٌها فً 

تقٌٌمات احتٌاجات الموارد التً ٌقوم للتغٌرات الطارئة على  ه الغاٌةهذسوف تخضع و

 .األطراف بصٌاغتها وتقدٌم تقارٌر عنها

 قةالمتعلمن االتفاقٌة والقرارات ذات الصلة  20و 23المادتٌن ب غاٌةال هرتبط هذت -24

زٌادة المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة؛ : ما ٌلًأمثلة األنشطة مثل ومن . ستراتٌجٌة تعبئة المواردبإ

، وتطبٌق التوزٌع المناسب للموارد تعزٌز القدرات المحلٌة، وتنفٌذ آلٌات مبتكرة للتموٌل،و

األطراف،  عونة الثنائٌة والمتعددةوتحسٌن الحوار والتنسٌق بٌن المانحٌن والمستفٌدٌن من الم

 ،وٌجوز لؤلطراف. تعزٌز الشبكات المهنٌة وتبادل الخبراتو ؛وإجراء التدرٌب وبناء القدرات

للتنوع البٌولوجً وخدمات  ٌةخططهم المالٌة األولتطوٌر ، 2302على سبٌل المثال بحلول عام 

 .المحددة لكل بلد أو استراتٌجٌات تعبئة الموارد ةالبٌئٌالنظم 

----- 

 


