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حقائق سريعة 
األمن الغذائي 

في بعض مناطق العالم، يحصل 90 في 
المئة من المجتمعات الساحلية على معظم 
غذائهم ويكتسبون دخلهم األولي من خالل 
أنشطة الصيد، غير أن الصيد المفرط أدى 
الى خفض بعض األرصدة السمكية بأكثر 

من 90 في المئة. 

صحة اإلنسان
تقدر التجارة الدولية للنباتات الطبية ب 60 

مليار دوالر أمريكي سنويًا.  

خدمات النظم اإليكولوجية
تشير التقديرات الى أن إستثمار 45 مليار 
دوالر أمريكي سنويًا في المناطق المحمية 

وحدها يؤدي الى توفير خدمات النظم 
اإليكولوجية تصل قيمتها الى 5 ترليارات 

دوالر أمريكي سنويًا. 

تغير المناخ
من المعلوم به أن دورة الكربون ودورة 
المياه وهما عمليتان واسعتا النطاق وال 

غنى عنهما للحياة على األرض، تعتمدان 
على التنوع البيولوجي الذي يساهم في 

تعزيز القدرة على التحمل أمام الظروف 
المتغيرة. 

ما وراء اإلعتبارات البيئية
التنوع البيولوجي: الركيزة األساسية لجدول أعمال التنمية... 

اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي – إستعدوا للعام 2015

النظم  وسلع  خدمات  كافة  ترتكز 
املياه  توفير  عن  املسؤولة  اإليكولوجية 
واألغذية على التنوع البيولوجي، مما يؤدي الى 
التخفيف من تأثيرات تغير املناخ والسيطرة 
على تفشي األمراض ودعم تدوير املغذيات. 
الركيزة للعديد  البيولوجي  التنوع  ويشكل 
من املنافع الروحية والترفيهية والثقافية.  

بالتنوع  املتعلقة  اإلتفاقية  وتعمل 
البيولوجي،  التنوع  تعزيز  على  البيولوجي 
ألنه  بل  فحسب  مشكلة  بإعتباره  ليس 
على  القرار  صنع  عمليات  تساعد  فرصة 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  أهدافها  حتقيق 

بطريقة أوسع. 

للجمعية  املستوى  الرفيع  اإلجتماع  ودعا 
العامة لألمم املتحدة في العام 2010 الى تعزيز 
البيولوجي  التنوع  بني  ما  القائمة  العالقة 
القيم احلقيقية  إدماج  واإلقتصاد من خالل 
اإلقتصاديات  ضمن  البيولوجي  للتنوع 
والتخطيط املالي واإلستثمارات على جميع 
مستويات  جميع  على  كذلك  القطاعات، 

عمليات التخطيط والسياسات. 

وتسلط الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة ريو +20، "املستقبل الذي 
نصبو اليه"، الضوء على التنوع البيولوجي 
النظم  لصيانة  كبيرة  أهمية  ذات  بإعتباره 
الضرورية,  اخلدمات  توفر  التي  اإليكولوجية 
التنمية  لتحقيق  احليوية  الركائز  وهي 

املستدامة ورفاه البشر.

للتنوع  االستراتيجية  اخلطة  وترى 
البيولوجي  التنوع   2020-2011 البيولوجي 

كفرصة للتنمية املستدامة.  

أيتشي  أهداف  تعتمد  ال  السبب،  ولهذا 
الضرورية  العشرون  البيولوجي  للتنوع 
احلفظ  على  اإلستراتيجية  اخلطة  لتنفيذ 
لألسباب  للتصدي  ايضاً  إمنا  فحسب, 
من  البيولوجي  التنوع  فقدان  وراء  الكامنة 
كافة  عبر  البيولوجي  التنوع  تعميم  خالل 

القطاعات احلكومية واإلجتماعية. 

اجمليء  الى  األهداف  تسعى  عام،  وبشكل 
وخاصة  عيشنا  سبل  في  كبيرة  بتغيرات 
املقبل  العقد  لدينا وخالل  التنمية  لنموذج 
وبعيداً  اإلستدامة  نحو  قدماً  املضي  علينا 

جداً عن اإلنتاج واإلستهالك غير املالئمني. 

إعتماداً  األكثر  الفقيرة  اجملتمعات  وتبقى 
في  اإليكولوجية  النظم  خدمات  على 
والرداء  كاملأكل  األساسية  حاجاتها 
وغيرها  والدخل  واملأوى  والوقود  والطبابة 
حقوق  حماية  الضروري  ومن  احلاجات.  من 
اجملتمعات الفقيرة في الوصول الى خدمات 
الطبيعية  واملوارد  اإليكولوجية  النظم 

املتجددة سواء في البحر أو في البر. 



العدد األول – مارس/آذار 2013 اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي – إستعدوا للعام 2015

الخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011:

الهدف 2
بحلول العام 2020 كحد أقصى، 

ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في 
االستراتيجيات الوطنية والمحلية 
للتنمية والحد من الفقر وعمليات 

التخطيط ويجري وإدماجها، حسب 
اإلقتضاء، في نظم الحسابات 

القومية ونظم اإلبالغ. 

الهدف 14
بحلول العام 2020، يتم إستعادة 
وصون النظم اإليكولوجية التي 

توفر خدمات أساسية، بما في ذلك 
الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم 
في الصحة وسبل العيش والرفاه، 

مع مراعاة إحتياجات النساء 
والمجتمعات األصلية والمحلية 

والفقراء والضعفاء. كيفية مساهمة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي نحو 
...تحقيق اإلستدامة

واجملتمعات الفقيرة والهشة هي أكثر من يعاني من تدهور التنوع البيولوجي، ومتكينها في إدارة التنوع 
البيولوجي أمر ضروري  لتحسني رفاهيتها. 

إن اإلعتراف بالرابط ما بني خدمات النظم اإليكولوجية ومصير الفقراء يعني أن التنوع البيولوجي عليه 
أن يشكل أولوية في اجلهود الوطنية والدولية للتصدي ملسألة احلد من الفقر. 

املتعلقة  لإلتفاقية  ال 193  •  يعلن األطراف 
أنه  واضحة  بطريقة  البيولوجي  بالتنوع 
على  البيولوجي  بالتنوع  اإلعتراف  ينبغي 
واإلزدهار  اإلقتصادية  اإلنتاجية  أساس  أنه 
بأنظمة  وينبغي دعمه  املستدامة  والتنمية 

وحوكمة إقتصادية جديدة. 

التنوع  اخلاصة  اإلتفاقية  مبادرة  وتعمل    •
الفقر  على  القضاء  أجل  من  البيولوجي 
وحتقيق التنمية حالياً وبالتعاون مع الشركاء 
زيادة قدرة  املوجهة نحو  األدوات  على تطوير 
احلسابات  نظم  تطوير  على  احلكومات 
البيولوجي  التنوع  تأخذ  التي  القومية 
احلسبان  في  اإليكولوجية  النظم  وخدمات 
اإلقتصادية  البيئية  احملاسبة  نظام  لتنفيذ 

)احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية(. 

املبادرات  بدعم  اإلتفاقية  أمانة  وتقوم   •
البيولوجي  التنوع  إدماج  وتعزيزها لتسهيل 
التعميم  ونهج  اإلمنائي  التخطيط  ضمن 
املتنوعة،  البيئية  غير  اإلستراتيجيات  ضمن 
خاصة تلك التي تعالج جوانب القضاء على 

الفقر. 

• وتسعى األمانة الى دعم األطراف وأصحاب 
املصلحة عبر إصدار دالئل املمارسات اجليدة 

وتقاسم دراسات احلاالت. 

• ويتم تطوير حالياً دالئل جديدة عن التنوع 
وصحة  الغذائي  األمن  أجل  من  البيولوجي 
البشر مع شركاء األمم املتحدة. وأُصدرت في 
مياه  بشأن  اجليدة  املمارسات  دالئل  السابق 

الشرب والسياحة وإدارة الغابات والرعي. 

بالتنوع  املعني  اخلبراء  فريق  تأسس   •
البيولوجي للقضاء على الفقر والتنمية  في 
العام 2011 ملواصلة توضيح الروابط ما بني 
والقضاء  الثالثة  البيولوجي  التنوع  أهداف 
بتحديد  اخلبراء  هؤالء  وكلف  الفقر.  على 
النهج األكثر فعالية نحو إطار عمل لتطوير 
البيولوجي  التنوع  تعميم  أجل  القدرات من 
وخدمات النظم اإليكولوجية لغرض التنمية 

املستدامة والقضاء على الفقر. 

تطوير  بشأن  تقرير  أعد   ،2012 العام  في   •
والفقر  البيولوجي  التنوع  مؤشرات 

وتطبيقها احملتمل. 
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