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عرض تقديمي التفاقية التنوع البيولوجي
:عقد من التنوع البيولوجي

للتنوع البيولوجي وغيرھا من نواتج  االستراتيجيةتنفيذ الخطة 
نجويا إيتشياتفاق 

ورشة العمل الموسعة على مستوى البلدان األعضاء لصندوق البيئة العالمية
2012كانون األول /ديسمبر 13إلى  11

، تركياأنطاليا

العيش في توافق في 
المستقبل

، من 10قرارا لمؤتمر األطراف  47•
:بينھا
عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

 2020إلى  2011إعالن األعوام من 
عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

بھدف اإلسھام في تنفيذ الخطة 
-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية

2020

 عن الحصول  نجويابروتوكول
والوصول والمشاطرة

X/25 . توجيه إضافي آللية التمويل

نجويا إيتشينواتج 
(COP‐10 / MOP‐5)
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2020-2011للتنوع البيولوجي  استراتيجيةخطة 

، للتنوع البيولوجي قيمة ويتمتع 2050بحلول عام . العيش في توافق مع الطبيعة: الرؤية
بالصيانة واالستعادة واالستخدام الموسع مع الحفاظ على الخدمات البيئية واستدام 

."الكوكب في وضع سليم وتقديم منافع ضرورية لجميع البشر

اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لوقف خسائر التنوع البيولوجي لضمان أنه بحلول  : الرسالة
تتمتع األنظمة اإليكولوجية بالمرونة ومواصلة استخدام الخدمات الضرورية  2020

.ومن ثم ضمان تنوع الحياة على الكوكب واإلسھام في رفاھة اإلنسان والحد من الفقر

العشرين للتنوع البيولوجي أيتشيأھداف 

آليات التنفيذ

استراتيجيةأھداف 

لخسائر التنوع األسباب الرئيسية معالجة . أ
 )الخط الرئيسي(البيولوجي 

وتشجيع الضغوط المباشرة الحد من . ب
االستخدام المستدام

لألنظمة اإليكولوجية الصيانة المباشرة . ج
.واألنواع والتنوع الجيني

للجميع من التنوع المنافع تعزيز . د
البيولوجي والخدمات اإليكولوجية

عن طريق التخطيط تعزيز التنفيذ . ھـ
واإلدارة المعرفية وبناء  التشاركي
القدرات
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نجويا أيتشيأھداف 
معالجة األسباب الرئيسية لخسائر التنوع البيولوجي :الھدف االستراتيجي أ

يعي الناس قيمة التنوع البيولوجي والخطوات التي يمكن أن  2020بحلول : 1المقصد 
.يتخذوھا للحفاظ عليه واستخدام بشكل مستدام

تدرج قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والحد من  2020بحلول :2المقصد 
...الفقر المحلية وإجراءات التخطيط والحسابات الوطنية

القضاء على الحوافز ومن بينھا الدعم الضارة بالتنوع  2020بحلول : 3المقصد 
.....البيولوجي أو إلغاؤھا تدريجيا أو إصالحھا

يتوفر لدى الحكومات والشركات وأصحاب المصلحة خطط  2020بحلول : 4المقصد 
لإلنتاج المستدام واالستھالك واالحتفاظ بأثر استخدام الموارد في حدود سالمة 

.بيئيا

الحد من الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع : الھدف االستراتيجي ب
االستخدام المستدام

الطبيعية مثل الغابات إلى النصف  الموائلخفض معدل خسارة  2020بحلول : 5المقصد 
.على األقل وإذا أمكن جلبھا إلى الصفر تقريبا والحد كثيرا من التدھور والتجزئة

إدارة جميع أسراب األسماك وصيدھا بشكل مستدام بحيث  2020بحلول : 6المقصد 
.……يمكن تجنب الصيد الجائر 

إدارة الزراعة والزراعة المائية والغابات بشكل مستدام ما  2020بحلول : 7المقصد 
.يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي

جلب التلوث بما في ذلك العناصر الغذائية الزائدة إلى  2020بحلول : 8المقصد 
.مستويات ال تضر بوظائف األنظمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

، تحديد األنواع الغريبة الغازية وترتيب أولوياتھا والسيطرة 2020بحلول : 9المقصد 
على أولويات األنواع أو إزالتھا وتطبيق مقاييس إلدارة طرق التخلص منھا لمنع 

.دخولھا وترسخھا

الحد من الضغوط البشرية المتعددة على الشعاب المرجانية  2015بحلول : 10المقصد 
وغيرھا من األنظمة اإليكولوجية الضعيفة المتأثرة بتغير المناخ أو حموضة 

.المحيطات للحفاظ على سالمتھا ووظائفھا

لتحسين حالة التنوع البيولوجي بصيانة األنظمة اإليكولوجية واألنواع والتنوع : الھدف االستراتيجي ج
الجيني

في المائة من  10في المائة من المياه السطحية والجوفية و 17ما ال يقل عن  2020بحلول : 11المقصد 
 ...…المناطق الساحلية والبحرية تتمتع بالصيانة عبر أنظمة المناطق المحمية

منع انقراض األنواع المعروف أنھا مھددة وتحسين صيانتھا وخاصة التي  2020بحلول : 12المقصد 
.يتعرض منھا للتناقص

الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزرعة والمحلية  2020بحلول : 13المقصد 
.ونظائرھا البرية

تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي والخدمات اإليكولوجية: الھدف االستراتيجي د

استعادة وصيانة األنظمة اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية 2020بحلول : 14المقصد 

مرونة النظام اإليكولوجي وإسھام التنوع البيولوجي في توفير الكربون لألرصدة  2020بحلول : 15المقصد 
في المائة على األقل من األنظمة  15السمكية تعززت عبر الصيانة واالستعادة بما في ذلك صيانة 

اإليكولوجية المتدھورة

.عن الحصول والوصول ومشاطرة المنافع نجوياتطبيق بروتوكول  2015بحلول : 16المقصد 

واإلدارة المعرفية وبناء القدرات التشاركيتعزيز التنفيذ عن طريق التخطيط . الھدف االستراتيجي ھـ

تطوير كل طرف وتعديله كأداة للسياسات وبدء تنفيذ برنامج العمل الوطني  2015بحلول : 17المقصد 
.ومحدثة وتشاركيةبصورة فعالة 

احترام المعرفة التقليدية واالبتكارات والممارسات للمجتمعات المحلية واألصلية  2020بحلول : 18المقصد 
.واستخدامھا العرفي

تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقيمته  2020بحلول : 19المقصد 
.ووظيفته وحالته واتجاھه وعواقب خسارته وتبادلھا ونقلھا على نطاق واسع وتطبيقھا

للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةزيادة تعبئة الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة  2020بحلول : 20المقصد 
.من جميع المصادر 2020 - 2011

عن الحصول على الموارد الجينية والتبادل العادل والمتساوي  نجويابروتوكول 
لتبادل المنافع من استخدامھا
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:حالة التوقيع
طرفا وقع 92، 2012مارس آذار  31حتى 

الجزائر 1.

  وبربودا أنتيغوا2.

األرجنتين 3.

أستراليا 4.

النمسا 5.

بنغالديش 6.

بلجيكا 7.

  بنن8.

  بوتان9.
البرازيل 10.
بلغاريا 11.
  فاصوبوركينا 12.
كمبوديا 13.
الرأس األخضر 14.
جمھورية أفريقيا الوسطى 15.
تشاد 16.
كولومبيا 17.
الكنغو 18.
كوستاريكا 19.
  ديفواركوت 20.
قبرص 21.
الجمھورية التشيكية 22.
جمھورية الكونغو 23.

الديمقراطية 

الدانمرك 24.

جيبوتي 25.

  الدومينيكيةالجمھورية 26.

إكوادور 27.

مصر 28.

السلفادور 29.

االتحاد األوروبي 30.

فنلندا 31.

فرنسا 32.

 غابون33.

ألمانيا 34.

غانا 35.

اليونان 36.

  غرينادا37.

  غواتيماال38.

غينيا 39.

بيساو  -غينيا 40.

ھندوراس 41.

ھنغاريا 42.

الھند 43.

إندونيسيا 44.

أيرلندا 45.

إيطاليا 46.

اليابان 47.

األردن 48.

كينيا 49.

لبنان 50.

ليتوانيا 51.

  لكسمبرغ52.

مدغشقر 53.

مالي 54.

موريتانيا 55.

المكسيك 56.

واليات ــ ( ميكرونيزيا57.
)  الموحدة

منغوليا 58.

المغرب 59.

  موزامبيق60.

ھولندا 61.

النيجر 62.

نيجيريا 63.

النرويج 64.

  باالو65.

بنما 66.

بيرو 67.

بولندا 68.

البرتغال 69.

جمھورية كوريا 70.

أو (جمھورية كوسوفو 71.
)  كوسوفا

رومانيا 72.

رواندا 73.

السنغال 74.

صربيا 75.

سيشيل 76.

سلوفينيا 77.

الصومال 78.

جنوب أفريقيا 79.

أسبانيا 80.

السودان 81.

السويد 82.

سويسرا 83.

  طاجيكستان84.

  فانواتو85.

اليمن 86.

  تايلند87.

توغو 88.

تونس 89.

أوكرانيا 90.

المملكة المتحدة البريطانية 91.
وأيرلندا الشمالية 

أوروغواي92.

التنوع البيولوجي لصندوق  استراتيجيةأھداف 
5 -البيئة العالمية 

:فيما يلي االستراتيجيةتتمثل أھداف 

تحسين استمرارية منظومات المناطق المحمية؛ 1)
نشر صيانة التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام في أراضي  2)

البحار والقطاعات؛/اإلنتاج
عن السالمة البيولوجية؛ قرطاجنةبناء القدرات لتنفيذ بروتوكول  3)
بناء القدرات عن الحصول على الموارد الجينية وتبادل المنافع؛ 4)
إدراج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط  5)

.الوطني عبر أنشطة مواتية
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التصدي للمحركات الرئيسية لخسائر التنوع البيولوجي

5–صندوق البيئة العالمية  استراتيجيةاالتساق بين 
نجويا أيتشيالتفاقية التنوع البيولوجي وأھداف  االستراتيجيةوالخطة 

    5-صندوق البيئة العالمية 
  2014-2011األهداف االستراتيجية للسنوات المالية 

  المقاصد  أهداف الخطة االستراتيجية

  :األول الهدف
  :المحمية المناطق منظومات استمرارية تحسين

  زيادة التمويل لمنظومات المناطق المحمية1.

توسيع األنظمة اإليكولوجية وتمثيل األنواع المهددة 2.
 داخل منظومات المناطق المحمية 

.تحسين فعالية اإلدارة للمناطق المحمية القائمة3.

  أ االستراتيجي الهدف
 :ب االستراتيجي الهدف
  ج االستراتيجي الهدف
  د االستراتيجي الهدف
  هـ االستراتيجي الهدف

 5المقصد

 12و 11و 10 المقاصد
 15و 14 المقصدان
 20و 19و 18 المقاصد

نشر صيانة التنوع البيولوجي واالستخدام  :الهدف الثاني
  :البحر والقطاعات/ المستدام في أراضي اإلنتاج

 تعزيز أطر السياسات واألطر التنظيمية،1.

  تنفيذ أطر إدارة األنواع الغريبة الغازية،2.

تدعيم القطرات إلنتاج سلع وخدمات تراعي التنوع 3.
  اإليكولوجي

  أ االستراتيجي الهدف
:ب االستراتيجي الهدف
‐{}‐ ج االستراتيجي الهدف

  د االستراتيجي الهدف
  هـ االستراتيجي الهدف

 6و 5و 4و 3 المقاصد
 10و 9و 8و 7 المقاصد

  13و 12و 11و
 15و 14 المقصدان
 20و 19و 18 المقاصد
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والخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي  5-صندوق البيئة العالمية  استراتيجيةاالتساق بين 
وأھداف أيتشي

    5-صندوق البيئة العالمية 
  2014-2011األهداف االستراتيجية للسنوات المالية 

أهداف الخطة 
  االستراتيجية

  المقاصد

بناء  :الهدفان األول والثاني كما هو أعاله والهدف الرابع
  القدرات عن الحصول على الموارد الجينية وتبادل المنافع،

إدراج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في :الهدف الخامس
 .عمليات التخطيط الوطني عبر أنشطة مواتية

 قرطاجنةبناء القدرات الالزمة لتنفيذ بروتوكول  :الهدف الثالث
 المعني بالسالمة البيولوجية

  أ االستراتيجي الهدف
  الهدف االستراتيجي د
  الهدف االستراتيجي هـ

 2المقصد

 17المقصد

 20و 19المقصدان 

بناء القدرات عن الحصول على الموارد الجينية  :الهدف الرابع
وتبادل المنافع،

  د االستراتيجي الهدف
  الهدف االستراتيجي هـ

 16المقصد

 20المقصد

نشر صيانة التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام  :الهدف الثاني
البحر والقطاعات/ في أراضي اإلنتاج

:تحسين استمرارية منظومات المناطق المحمية :الهدف األول
  .تحسين فعالية اإلدارة للمناطق المحمية القائمة

 قرطاجنةبناء القدرات الالزمة لتنفيذ بروتوكول  :الهدف الثالث
 المعني بالسالمة البيولوجية

 20المقصد  هـ االستراتيجي الهدف

Questions?

Thank you for your attentionاستماعكمحسنشكراجزيالعلى

أية أسئلة؟


