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 الفصل األول. األساس المنطقي
 

 SPMSالمهاجرة  للطيورخلفية الخطة اإلستراتيجية  0.0
؛ نوفمبر/تشرين CMS COP10)من الحيوانات الفطرية المهاجرة  األنواعظة على فالمحافي اإلجتماع العاشر لمؤتمر األطراف لمعاهدة 

مؤتمر األطراف  لقد تبنى. 1122-1122خطة إستراتيجية جديدة للفترة  تحضير؛ بيرجن؛ النروج(، اتفقت األطراف على 1122ثاني 
، 1122حتى عام  صغيرة، والتي تم تمديدها من قبل مؤتمر األطراف العاشر مع تعديالت 1122-1112خطة للفترة  في السابقالثامن 

 عتبار مراجعة التطبيق.باال مع األخذ
 

األنواع المهاجرة، واألهم  معاهدة المحافظة علىللخطة الحالية نظرا لتصادفها مع دورة مؤتمر األطراف لاالنتهاء على تاريخ االتفاق تم 
(. كذلك يوفّر UN Decade on Biodiversityلألمم المتحدة )عقد التنوع الحيوي وضع التقّدم خالل  لتقييم الوقتيوفرذلك ، ذلكمن 

 1111-1122الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي  1112-1122فرصة لتقييم كيف دعمت الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة 
 .1وأهداف آيشي للتنوع الحيوي الخاصة بها

 
مسودة الخطة اإلستراتيجية  إلعداد( Strategic Plan Working Group (SPWG)عة عمل للخطة اإلستراتيجية )واسيس مجمتم ت

للخبرة مراجعة أكثر عمقا بقامت مجموعة العمل  2ليتم مراجعتها من قبل مؤتمر األطراف ضمن اجتماعها الحادي عشر. 1122-1112

األطراف. نتج عن حتى وقتنا الحالي مع األخذ باالعتبار عمليات التخطيط اإلستراتيجي في االتفاقيات البيئية متعددة المعاهدة تطبيق في 
 حوارات مجموعة العمل توصيتين أساسيتين وهما:

سيتم استخدام الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي وأهداف آيشي للتنوع الحيوي كهيكل عملي عند تطوير الخطة اإلستراتيجية  (2)
 ةتعلقالمالمتحدة األمم لألنواع المهاجرة. تم إتباع هذا التوجه لكي تبقى الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة بتوافق مع قرارات 

وربط أولويات األنواع المهاجرة مع أهداف آيشي ذات العالقة وتوفير طريقة منطقية وفّعالة ألهداف التنوع  3التنوع الحيوي.ب

الوطنية للتنوع الحيوي وبالتالي أنهم جزء من عمليات التخطيط ووضع ستراتيجيات االعمل والالحيوي لكي يتم تكاملها مع خطط 
 األولويات الوطنية.

إستراتيجية لألنواع المهاجرة وسوف ترّكز على األنواع المهاجرة بدال من التركيز على المعاهدة ستكون الخطة الجديدة خطة  (1)
معاهدة بحد ذاتها. نقل هذا التوجه التركيز من المؤسسة لهذه المسألة، وبالتالي توزيع العالقة و"الملكية" ما بين "عائلة" األدوات 

إن ذلك التوجه متطابق كذلك مع قرارات مؤتمر األطراف بنا يتعلق بعملية األنواع المهاجرة وأكثر من ذلك.  المحافظة على
األنواع المهاجرة والتي حددت الحاجة إلى توجه منّسق ومترابط نحو صون األنواع  معاهدة المحافظة على"الشكل المستقبلي" ل

 ها.األنواع المهاجرة واالتفاقيات المنبثقة عن معاهدة المحافظة علىالمهاجرة ما بين 
الزمانية لتلك األنواع وأنماط الهجرة عبر -، ترتبط بشكل خاص بالدورات المكانيةمحددةلدى األنواع المهاجرة احتياجات حماية طبيعة 

( فقط عن طريق نشاط دولي منسق وتعاوني ما population levelستوى التجّمع )مالدول. يمكن تحقيق حماية األنواع المهاجرة على 
من الجهات ذات  االتي تتشارك بهذه التجّمعات على طول خطوط هجرتها. بالتالي فإن هذه الدول وغيره ينتشر بها النوع بين الدول التي

، فيما بينها، التعاونسؤولية مشتركة لتطوير وتطبيق إستراتيجيات مترابطة. قد تضم هذه المسؤولية نشاطات مثل مالعالقة  تتشارك ب
ح للمعلومات ذات العالقة والنماذج، في سبيل توفير أساس علمي معقول للقرارات المرتبطة باألنواع لضمان الوصول المجاني والمفتو

(، والذي بطبيعته هو اعتبار migratory systems approachالمهاجرة. بشكل عام، يتطلب ذاك إتباع توجه أنظمة الهجرة )
لمبنية على أساس األنواع واألنظمة البيئية على المستويات الوطنية يتضمن جهود تعاون دولية مشتركة تربط التوجهات ا –استراتيجي 

  والمنسقة عبر توزيع الهجرة.
 

، من خالل اتفاقياتها 4األولي ما بين الحكومات لهذه الغايةعملي األنواع المهاجرة الهيكل ال معاهدة المحافظة علىوفرت  ،2191منذ عام 

 وخطط العمل وغيرها من األدوات المنتظمة.
 

تكرر الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي فحسب بل هي تكّملها من خالل إضافة بالتالي فإن الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة ال 
 األنواع المهاجرة. معاهدة المحافظة علىتخصصية ضرورية وترّكز على هذه األمور ضمن سياق عائلة 

 
 لمية؟لماذا تعتبر األنواع المهاجرة أولوية عا 0.4

 

                                                 
1
لمؤتمر  X/2وأهداف آيشي للتنوع الحيوي. الملحقة بالقرار  0202-0200(. الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي 0202أنظر معاهدة التنوع الحيوي )  

 األطراف العاشر لمعاهدة التنوع الحيوي.
2
األنواع المهاجرة  معاهدة المحافظة على، الخطة اإلستراتيجية ل02.1مؤتمر األطراف العاشر القرار  –األنواع المهاجرة  معاهدة المحافظة على 

0201-0202. 
3
حيث الهيئة العامة:"تالحظ الجهود لدمج أهداف آيشي للتنوع الحيوي في مساهمة نظام األمم المتحدة في دعم الخطة  67/212على سبيل المثال، القرار  

وتدعو نظام األمم المتحدة إلى اإلستمرار في تيسير التعاون ما بين أعضائها دعما لتطبيق الخطة  0202-0200نوع الحيوي اإلستراتيجية للت

 .0201اإلستراتيجية." إن هذا كذلك مرتبط، باإلضافة إلى أششياء أخرى، مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة بعد عام 
4
المثال باتفاقيات التعاون مع المعاهدات األخرى، وفي حالة معاهدة التنوع الحيوي من خالل قرار مؤتمر األطراف  يتمثل اإلعتراف بذلك على سبيل  

األنواع المهاجرة "كشريك ديادي في صون األنواع المهاجرة  معاهدة المحافظة على( والذي يعترف ب0220) VI/20لمعاهدة التنوع الحيوي رقم 

 واستخدامها المستدام"
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بشكل عام ,اساسية لألنظمة البيئية. العديد من مجموعات الحيوانات المختلفة  يإن األنواع المهاجرة عنصر رئيس للتنوع الحيو

الخفافيش إلى الطيور وحتى الفراشات. تشكل  إلى األسماك، ومن الحيتان إلى الفيلة ومن (antelopesمشتركة من الظبيان )

نسبة بارزة من التنوع الوراثي العالمي حيث أنها تطورت بعالقات متداخلة معقّدة ومميزة مع النباتات وغيرها من األنواع 

المستويات  ةمتعدد واعنذه األه إن ترابطتها. اعمل وظائف األنظمة البيئية وديناميكي ضروريا في دورا تلعبالحيوانية، وهي 

 كأنواع بيئية أساسية ومؤشرات على الروابط ما بين األنظمة البيئية وبالتغير البيئي. اخاص ايعطي هذه األنواع دور

 

. تعّرض رحالت الهجرة هذه األنواع لمخاطر بها الخاصة مخاطرالاألنواع المهاجرة تمتلك  نأإن هذه الميزات ذاتها تعني 

المتوسطة الموائل عادة ما تكون خليط معقّد من عناصر مناطق التكاثر ومناطق عدم التكاثر واألماكن  واحتياجاتمرتفعة للبقاء 

من  حّددة في مواقع محّددة، يزيد كذلك من خطر التأثيرات الجّديةم. ترّكز أعداد ضخمة من األفراد خالل فترات فيما بينها

لهجرة تحديات خاصة في حال كانت أو لم تكن على شكل حواجز الضغوط السلبية على هذه المواقع. تشكل الحواجز على ا

 الذي يتسبب بتعثر الحركة من موقع إلى آخر. تفتت للموارد البيئيةفيزيائية والتي قد تؤدي إلى نفوق مباشر أو 

 

وائل، ولكن لمسارات شمولي ليس فقط للتجّمعات واألنواع والم اهتماملى إعطاء إبالتالي فإن إستراتيجيات حماية الطبيعة بحاجة 

النشاطات المعّرفة في هذه الخطة بالتالي موجهة نحو "أنظمة الهجرة"، وهو من الهجرة كاملة ووظيفية عملية الهجرة. العديد 

مبدأ يعكس التركيب المعتمد على بعضه البعض لألماكن والمسارات ما بين المواقع والتجّمعات والعوام البيئية والدورات 

 بطة بها.الزمنية المرت

 

الدورات المتكررة والتوزيعات عبر الحدود المتالزمة مع ظاهرة الهجرة هي أساسية لقدرة الكوكب على دعم الجنس البشري 

والتنوع الحيوي ككل. الهجرة هي تأقلم أساسي لإليقاعات الطبيعية والتغيرات التطورية وعلى نفس الوتيرة فإن كال من األنواع 

 ن أن تتأثر أو تتعثر بسبب تأثيرات بشرية بما في ذلك التغير المناخي.المهاجرة وموائلها يمك

 

عدد عظيم من األنواع المهاجرة ذات أهمية كبيرة مباشرة أو غير مباشرة لألمان الغذائي ومعيشة الناس. تعتمد العديد من 

أو الثقافية  االقتصاديةد ذو األهمية المجتمعات البشرية على تدفق منتظم من الحيوانات المهاجرة كمورد رزق؛ من خالل الصي

وصيد األسماك والسياحة والترفيه؛ أو في سبيل الحفاظ على وظيفة النظام البيئي بطريقة تسمح بحصاد مورد آخر. إن مستويات 

لتالي في مواقع مختلفة وربما متباعدة. باجتمعات ماالستخدام من قبل مجتمع واحد يمكن أن تؤثر بشكل بارز على وفرة مورد ل

فإن الصون واالستخدام المستدام لألنواع المهاجرة يعتبر مساهمة رئيسة ألهداف أوسع من التنمية المستدامة وبحاجة إلى إنتباه 

 عالمي.

 

 مجال الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة 3.1

 

إلى ورؤية سياسية من خالل تحديد سياقها تفاعل  لألنواع المهاجرة سوف تجذب  ةاإلستراتيجيالخطة قررت مجموعة العمل أن 

في إصدار مرافق  –عنصر ضروري في خطة إستراتيجية ناجحة وفّعالة  – بالتطبيق. يتم جمع النشاطات المتعلقة استراتيجية

(Companion Volume)
5
 لدعم تطبيق الخطة. 

 

مستوى بطريقة تسمح بالتقدم بحيث يتم متابعتها اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة مخرجات طويلة األمد وعالية الالخطة تعّرف 

 ت هنالك حاجة.نوتقييمها، والقيام بتصليحات على المسار إذا كا

 

( األنواع 0واع المهاجرة من خالل مراجع واضحة لما يلي: )نه األنظمة المهاجرة المتّبع في الخطة اإلستراتيجية لألتوجّ ينعكس 

 نة في األهداف بقدر اإلمكان.( والمهددات لكل منهما. جميع العناصر متضمّ 2هجرتها و)( موائلها ومسارات 0المهاجرة و)

 

المجموعة أألنواع المهاجرة كما هي معّرفة في المعاهدة، أي تطبيق على للمة واع المهاجرة مصمّ نالخطة اإلستراتيجية لأل

، الفطريةلحيوانات من ا ىدنأي نوع أو نن  عن المجموعة ألل جغرافيا عزمنمنها أو أي جزر  (population)الكاملة 

يعكس هذا التعريف أهمية النشاط الدولي  .والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري ومتوقع حّدا أو أكثر من الحدود الوطنية

عو إلى برة للحدود المرتبطة بصون األنواع المهاجرة. باإلضافة إلى ذلك، فهو يدايات العالمنسق الضروري لمعالجة التحدّ 

األدوات واألنواع المهاجرة المحافظة على بما في ذلك معاهدة  –له معنى من قبل جميع الجهات ذات العالقة المهتّمة  اشتراك

أنه يمكن  يالمتفرعة عنها. كلمة "نوع" حيث يتم استخدامها في هذه الخطة، يجب أن يتم تفسيرها بتوافق مع التعريف نفسه، أ

 ق لذلك.احتاج السياجع إلى مستويات تصنيفية دنيا إذا أن تنطبق مثل هذه المرا

 

                                                 
5
 حظة إستشارة: هذا اإلصدار المرافق غير محضر بعد.مال  
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إن الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة، واسعة بما يكفي بأن تضم جميع جهود الصون لألنواع المهاجرة ذات العالقة في 

السياسية  واالصطالحاتالسياسة  اصطالحات، ومن خالل القيام بذلك، فهي تخلق فرص النسجام ورؤية أعظم في االتجاهنفس 

 لهذه المسائل.

 

 )وضع رسم توضيحي يبين العالقة ما بين 

 المهاجرة وغيرها من الهياكل العملية والعمليات ذات العالقة لألنواعالخطة اإلستراتيجية 

 

 

 الفصل الثاني. الرؤية والمهّمة
 

وقيادة وقوة دافعة نحو تطبيق شامل وفّعال لاللتزامات المتعلّقة باألنواع الغاية من الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة هو توفير رؤية 
 المهاجرة.

 
 التالية: الرؤيةتهدف الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة إلى تحقيق 

 
تستخدم بحكمة، ل األنواع المهاجرة )مع التنوع الحيوي ككل( وتصان وترّمم وئحيث تقّدر تجّمعات وموا –"العيش بانسجام مع الطبيعة 

 العالمية." االستدامةوبالتالي المساهمة في 
 

 تطبيق الخطة:إلى المهّمة التالية تقود 
 

الترابط ومرونة هذه و"تشجيع نشاطات لضمان حالة الصون المفّضلة  لألنواع المهاجرة وموائلها، وفي سبيل ضمان التكاملية البيئية 
 المواائل."

 
 
 

 اإلسترايجية واألهدافالفصل الثالث. األهداف 
 

األهداف الخمسة الموّضحة أدناه المخرجات اإلستراتيجية لهذه الخطة. تضم هذه مخرجات  الصون وطرق قياسها. التفصيل العملي  تعّبر
 لدعم التطبيق متوفر في إصدار مرافق )أنظر القسم الرابع الحقا(.

 
يتم عرض أهداف أداء تحت كل هدف والتي تحّدد مقياس وطبيعة التغييرات الملموسة األساسية المطلوبة في كل حالة. الغاية من األهداف 

و تعريف األولويات وتوضيح ماذا يضم األداء الناجح. أينما أمكن تطبيقه، يضم ذلك معيار كّمي. نظرا إلى أنها مستنبطة بشكل واسع من ه
ما بين النشاطات المرتبطة بالتنوع  االنسجامفي سبيل التيسير  –للتنوع الحيوي ضمن الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي  أهداف آيشي

مة وأهداف الخطة اإلستراتيجية اعالتم تحضير األهداف  –( ودعم الجهود خالل عقد األمم المتحدة للتنوع الحيوي أملحق الحيوي )أنظر 
 احتياجاتاألنواع المهاجرة والمحافظة على هوية واضحة وعكس  معاهدة المحافظة علىللمساهمة في أهداف أدوات لألنواع المهاجرة 

وهو مبني  1122األنواع المهاجرة. إن ذلك يعني أن كل واحد من هذه األهداف تمت إعادة فحصه في سياق الظروف المتواجدة في عام 
 المحددة ذات األولوية لألنواع المهاجرة في هذا السياق.على أحكام حول إمكانية التحقيق والحاجات 

 
كل هدف الممّثلة بأهداف آيشي للتنوع الحيوي. بشكل عام،  االلتزاماتليس هنالك أي شيء في هذه الخطة يمكن أن يؤخذ لتخفيف أو تقليل 

بط به )أنظر ملحق أ(، حيثما يمكن تطبيق يجب أن يتم تحقيقه على المستوى العالمي ضمن اإلطار الزمني الموضوع لهدف آيشي المرت
ذلك. ربما تأمل حكومات فردية بأن تضع مواعيد نهائية متقّدمة لبعض أو لجميع األهداف تبعا لظروفها الوطنية. تبني خطط وطنية محّددة 

 للتحّرك يمكن أن يساعد في إبراز مثل هذه األمور.
 

 أهداف فرعية
 

فرعية، تعالج شؤون محّددة. في بعض الحاالت، أهداف  شكلريف مساهمات معينة في تحقيق األهداف في هذه الخطة على عباإلمكان ت
 المحافظة على فة جيدا بشكل كافي )مثال تحت أحد األدوات الفرعية من معاهدةيمكن أن تكون بعض النواحي األكثر تحديدا لهدف ما معرّ 

 كن أن يتم تخفيف أهداف فرعية محّددة.األنواع المهاجرة( بحيث من المم
 

أحد الفئات الفرعية لذلك هي تلك التي ترتبط بنشاطات سيتم تنفيذها أو يتم تنفيذها في سياق واحد أو أكثر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
ات لتتبّناها ويتم ولتلك األد. تخص مثل هذه النشاطات الجهات المسؤولة "األنواع المهاجرة معاهدة المحافظة علىوخطط عمل "عائلة" 

. بالتالي هي موضوعة )وثيقة . . . معلومات( على شكل معلومات داعمة، وفي سبيل أن تشجع تمييزها عن بقية الخطة من هذا المنطلق
 توجه تكاملي لتطبيق الخطة عبر عائلة األدوات.
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مة مّ على أهداف فرعية في سياقها الخاص. )وثيقة . . . معلومات( هي مص االتفاقإن هذه الصورة سوف تتطور، ومن المرجح أن يتم 

هدف فرعي بما يتعلق بأي تبعات لحاجة ضرورية لتعريف  بالتالي لتكون قائمة مفتوحة سيتم تجديدها من فترة ألخرى. ليس هنالك أي
ذلك، فاألهداف الفرعية المعطاة في أي وقت ليست  هدف من الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة أو أي أداة محددة. على العكس من

 التي يمكن أن تتواجد أو يمكن أن يكون هنالك حاجة لتعريفها على ذلك المستوى. االلتزاماتبالحاجة أن تمثل كلية 
 

 مؤشرات
ملحق ب، وهي مبنية على يتم ضم مؤشرات جوهرية يمكن قياسها لمراقبة وتدقيق لتقّدم نحو تحقيق األهداف. هذه المؤشرات مبّينة في 

لالستخدام مع أهداف آيشي ذات العالقة. يمكن الحصول على تفاصيل المؤشرات )بما في ذلك معالم اإلنجاز مؤشرات مصّممة 
(achievement milestones))( في اإلصدار المرافق .Companion Volume.للتطبيق ) 
 
 

المستدام عبر  واالستخداممعالجة األسباب خلف تناقص األنواع المهاجرة من خالل دمج أولويات الصون : 0 هدف عام
 الحكومة والمجتمع

 

بالقيم المتعددة لألنواع المهاجرة وموائلها وأنظمة الهجرة، والخطوات التي يمكن أن يتخذوها لصونها وعي : الناس على 0الهدف 
  ألي استخدام االستدامةوضمان 

 

مالحظة: المقصود بكلمة "الوعي" هنا يتجاوز المعنى الوعي غير الفّعال، ويضم الدعم اإليجابي والمشاركة على المستويات السياسية 
 العاّمة نوكذلك بي

 

ية والتقليل من الفقر الدولية ولألنواع المهاجرة وموائلها في استرايتيجات وعمليات التخطيط التنم : تمام تكامل القيم المتعددة1الهدف 
 أنظمة التوثيق.كذلك في أن يتم دمجها في التدقيق الوطني، كما هو مناسب، وووالوطنية والمحلية، 

 

 22يمكن أن تساهم كذلك في الهدف رقم من الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة مالحظة: النشاطات تحت هذا الهدف 
 

الوطنية واإلقليمية والدولية التي تؤثر في األنواع المهاجرة وأنظمة هجرتها، مما  واالتفاقياتتيبات : التحسن بشكل الفت للتر2الهدف 
 شاملة.وقابلة للتدقيق وشفافة وتشاركية وعادلة و انسجامايجعل عمليات السياسة والتشريع والتطبيق ذات العالقة أكثر 

 

هنا تدل على أن هذه غير محدودة فقط لحوكمة صون الطبيعة، بل تمتد إلى مالحظة: المرجع للحوكمة "المؤثرة" باألنواع المهاجرة 
 قطاعات أخرى يمكن أن يكون لها آثر. / مستويات

 

منها أو إعادة تشكيلها في  االنتهاءوموائلها أو أن يتم  : التخلص من الحوافز، بما في ذلك التعويضات، الضاّرة باألنواع المهاجرة2الهدف 
 التزاماتسبيل التقليل أو تجنب اآلثار السلبية، وتطوير وتطبيق حوافز إيجابية لصون األنواع المهاجرة وموائلها، بأن تكون متطابقة مع 

 الدولية األخرى المرتبطة. وااللتزاماتاألنواع المهاجرة والواجبات  معاهدة المحافظة على
 

 المحدد لذلك قد يختلف، في بعض الحاالت على المستوى دون الوطني، تبعا للظروف المحلية المحددة.مالحظة: التوجه 
 

  على األنواع المهاجرة وموائلها ة: التقليل من الضغوط المباشر4هدف عام 

 

 واالستهالك: الحكومات والقطاعات الرئيسة والجهات ذات العالقة آخذت خطوات لتحقيق أو قامت بتطبيق خطط لإلنتاج 2هدف 
اآلمنة بشكل كبير من  نواع المهاجرة ضمن الحدود البيئيةالمستدامين، مع اإلبقاء على التأثيرات على استخدام الموارد الطبيعية على األ

 لطبيعة المفضلة لألنواع المهاجرة واإلبقاء على نوعية وتكاملية ومرونة وترابط موائلها ومسارات هجرتها.أجل تشجيع حالة صون ا
 

 احترازيحول ماذا يمّثل "الحد البيئي اآلمن" في حالة ما، يتوّجب اتباع معيار  عدم تأكدفي حالة وجود مالحظة: 
 

لصيد األسماك والصيد البري على األنواع المهاجرة أو موائلها أو مسارات : ال وجود لتأثير بارز مباشر أو غير مباشر سلبي 2هدف 
 هجرتها، وتأثيرات صيد األسماك والصيد البري ضمن الحدود البيئية اآلمنة.

 

 ستخدامابشكل مستدام وقانوني ومن خالل ها رحصهذا الهدف إلى أن تدار األنواع المهاجرة وأن يتم تحقيق سيحتاج مالحظة: 
الجائر لألنواع المهاجرة ويجب وضع خطط ومقاييس اإلعادة في طور  االستخدامتوجهات معتمدة على األنظمة البيئية. يجب تجنب 

التنفيذ لجميع األنواع المستنزفة. في حالة وجود عدم تأكد حول ماذا يمّثل "الحد البيئي اآلمن" في حالة ما، يتوّجب اتباع معيار 
 .احترازي
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الموئل ال الضغوط الناتجة عن النشاطات البشرية إلى مستويات ال تكون ضاّرة بصون األنواع المهاجرة أو في وظيفية : إيص9هدف 
 .ها البيئيترابطها ووتكامل

 

وإمساك األنواع المرتبطة بالتغير المناخي وتطورات التنمية المتجّددة وخطوط الطاقة الضغوطات تلك مالحظة: يمكن أن تضم 
واإلزعاج تحت المياه واالصطدام بالسفن والتسميم والتلوث واألمراض واألنواع الغازية واألخذ غير القانوني وغير العَرضي 
 .واألنقاض البحريةالمستدام 

 

 : تحسين حالة الصون لألنواع المهاجرة من األنواع المهاجرة والترابط البيئي ومرونة موائلها.3هدف 

 

 بشكل ملحوظ في كل مدى توزيعها باالنقراض: تحسن حالة الصون لألنواع المهاجرة المهددة 8هدف 
 

 .22مالحظة: النشاطات تحت هذا الهدف من الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة يمكن أن تساهم كذلك في الهدف رقم 
 

وإدارتها الفعالة يعكس بشكل كامل توجه  من الحيوانات البرية المهاجرة: التحرك والتعاون الدولي ما بين الدول لصون األنواع 1هدف 
 بهذا التحرك بطريقة منسقة. أنظمة الهجرة حيث تشترك جميع الدول المشتركة بالمسؤولية باتجاه األنواع المستهدفة

 

األنواع المهاجرة على "صون األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية وإدارتها الفعالة تحتاج  معاهدة المحافظة علىمالحظة: تشدد 
بناء إلى تحرك منسق لجميع الدول التي لديها حدود وطنية شرعية حيث تقضي تلك األنواع أي جزء من دورة حياتها". يضم ذلك 

إلى مشاركة أكثر تماما من قبل جميع الدول التي تتشارك  1دف القدرات المطلوبة كعنصر رئيس للتعاون العابر للحدود. يسعى ه
 بالمسؤولية في تلك الظروف.

 

بحيث تحافظ  المناطق: تم تحديد وضم جميع الموائل والمواقع الرئيسة لألنواع المهاجرة بناء على مقاييس صون مبنية على 21هدف 
 22يق هدف آيشي على نوعيتها وتكاملها ومرونتها ووظيفيتها بالتوافق مع تطب

 

بالمئة من المناطق  21بالمئة من المياه البرية والداخلية و 29على األقل يتم صون " على أن 22ينص هدف آيشي  مالحظة:
دارة ظمة مناطق محمية مالساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية للتنوع الحيوي وخدمات األنظمة البيئية، من خالل أن

، وغيرها من مقاييس الصون المبنية على المناطق، وأن تكون متكاملة مع النسق الطبيعية البرية وعدالة وممثلة بيئيا ومترابطةبفّعالية 
 والبحرية األوسع.

 

 تعزيز الفوائد للجميع من حالة الصون المفّضلة لألنواع المهاجرة: 2هدف 

 

توفر خدمات أنظمة بيئية مهمة، واستعادتها إلى حالة صون مفّضلة، مع األخذ  : المحافظة على األنواع المهاجرة وموائلها والتي22هدف 
 ، والفقراء والضعفاء.6حاجات النساء والمجتمعات األصيلة والمحلية باالعتبار

 

مالحظة: قد تضم الخدمات المقصودة اإلمداد المائي ونوعية وتنظيم المياه والتقليل من مخاطر الكوارث وتنظيم المناخ والخدمات 
يمكن أن ، جميعها تساهم في صحة البشر وسبل عيشهم ورفاههم. االقتصادية االجتماعيةالثقافية والفوائد الغذائية وغيرها من الفوائد 

 .8ت هذا الهدف من الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة كذلك في الهدف رقم النشاطات تحتساهم 
 

 الوراثي. االنجرافصون التنوع الوراثي للتجّمعات البرية لألنواع المهاجرة وتطوير اإلستراتيجيات وتطبيقها للتقليل من : 21هدف 
 

مالحظة: يمكن أن تضم نشاطات الصون الحفاظ على بركة الجينات لألنواع المهاجرة التي تدار من قبل اإلنسان لبرامج إعادة 
 وكذلك ثقافية. االقتصادية االجتماعيةاإلطالق إلى البرية وغيرها من الغايات أو غير ذلك من القيم 

 

 وإدارة المعلومات وبناء القدرات.: تعزيز التطبيق من خالل التخطيط التشاركي 2هدف 

 

لإلدارة الفّعالة وصون األنواع المهاجرة وأنظمة الهجرة في تطوير وتطبيق إستراتيجيات وخطط عمل وطنية : ضم األولويات 22هدف 
األنواع المهاجرة اإلقليمية  المحافظة على عالقة، مع الرجوع التفاقيات وخطط العمل التابعة لمعاهدة في حال وجودللتنوع الحيوي، 

 وجهات التطبيق اإلقليمي.

 

بيئية متعددة األطراف أخرى أو  اتفاقياتتلك لتطبيق  أنواع أخرى من الخطط واإلستراتيجيات الوطنية، مثليمكن أن تكون مالحظة: 
خطط تنمية وطنية، ذات إرتباط بشكل عالي. حتى وإن كانت غير مصّممة بوضوح ألن يكون لها غايات مرتبطة بالتنوع الحيوي، 

                                                 
6
الذي ينسب للناس والشعوب األصيلين والمجتمعات المحلية تحت النقاش في سياقات أخرى ما بين الحكومات.  االصطالحفي وقت تبني الخطة،   

 عن غيرها. االصطالحاتفي هذه الخطة بأنه يفضل أحد  االصطالحيتوجب عدم أخذ 
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ة الموارد والصحة البيئية والتقليل من خطر الكوارث وتوزيع البنية التحتية والتنمي واستخداماألراضي  استخداماتخطط مثل خطط 
النشاطات تحت هذا الهدف من الخطة ، يمكن أن تضم نصوص قد تصنع اختالفا مهما لصون األنواع المهاجرة. االقتصادية

 .1اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة يمكن أن تساهم كذلك في الهدف رقم 
 

تبطة بالصون واالستخدام المستدام لألنواع المعرفة التقليدية وابتكارات وممارسات المجتمعات األصيلة والمحلية المر احترام: 22هدف 
الدولية ذات  وااللتزاماتالتقليدية المستدامة للموارد الحيوية، بموافقة التشريعات الوطنية  ئلها وأنظمة هجرتها، واستخداماتهاالمهاجرة وموا

في حالة الصون الفضلى لألنواع المهاجرة والترابط  ة الكاملة والفّعالة للمجتمعات األصيلة والمحلية، بالتالي المساهمةالعالقة، مع المشارك
 وائلها.مالبيئي والمرونة ل

 

 مالحظة: يعكس هذا الهدف التفكير الدولي عن الموضوع في مجالس آخرى.
 

وقيمتها وأنظمة هجرتها : تحسين القاعدة العلمية والمعلومات والوعي والفهم والتقنيات المرتبطة باألنواع المهاجرة وموائلها 22هدف 
 ووظيفيتها وحالتها وتوجهاتها والعواقب المرتبطة بتناقصها، ونشرها بشكل واسع ونقلها وتطبيقها بفعالية.

 

ولكن كذلك في تحسين استخدام نظم المعلومات المتوفرة  مالحظة: "القاعدة العلمية" هنا ال ترتبط فقط باألبحاث والمراقبة الحديثة
جمع المعلومات. باإلضافة إلى التحقيق وفهم أحداث ظواهر وأنماط وعواقب محددة، ربما يكون  وتحسين التوحيد في بروتوكوالت

هنالك حاجة إلى جهود أعظم لتحسين المعلومات في الظروف األولية بحيث يتم القيام بعمليات التقييم ذات معنى وأهمية وعمليات 
 التقييم للتغيير.

 

 لتطبيق الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة بفعاليةموارد كافية من جميع المصادر تحريك اإلزدياد بشكل ملحوظ في : 22هدف 
 

مالحظة: هذا الهدف يعود إلى تحريك الموارد بالمعنى الواسع بما في ذلك التمويل العالمي والمحلي من المصادر العامة والخاصة 
تكاليف إصالح الضرر لألنواع المهاجرة وبالتالي تستفيد من التطبيق وغيرها. كذلك فهي تدلّل على خيارات السياسة التي تقلل من 

، جميعها االنتقالية االقتصادياتامية والدول ذات أقل الدول تنمية ودول الجزر النإن الدول النامية و .1و  2الصحيح لألهداف العامة 
ارد إلى هذه الدول وكذلك من داخلها بحاجة أن بهذا الخصوص. سيولة المو حاّدة )حرجة أو محددة( حتياجاتابشكل خاص لديها 

 الجنوب."-الجنوب" و "الجنوب-تزداد، من خالل كال من التعاون ما بين "الشمال

 

 

 للتطبيق الممّكنة. الظروف 4الفصل 
 

طة ومشاركة األطراف وغيرهم من الجهات ذات العالقة. تم تصميم الخ التزاميعتمد نجاح تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة على 
لجميع الجهات  وااللتزاماإلستراتيجية لألنواع المهاجرة لزيادة المشاركة السياسية على المستوى العالي بالمسألة، وسيأتي األثر الحقيقي من الرغبة 

 لى تحقيق الرؤية المتبناة من خالل نشاطاتهم اليومية.المهتمة بأن يكونوا خاّلقين وإيجابيين ومتعاونين ومصممين ع
للخطة  1122منذ مراجعة عام  تعلّمهامن مدى من الترتيبات المنظمية ومقاييس التطبيق. بناء على الدروس التي تم إن ذلك بحاجة أن يتم دعمه 

حيث هنالك حاجة لخلق ظروف مناسبة على مستوى عالي  الرئيسةلفصل الحالي المناطق ، يصف ا1122-1112اإلستراتيجية لمعاهدة التنوع الحيوي 
في كل من هذه في سبيل السماح لمدى من مقاييس التطبيق الضرورية. يغطي ذلك بشكل محّدد، آليات التوصيل والبنية التحتية الداعمة وتقييم األداء. 

ة والمالية إذا كان لهذه الخطة أن تنجح. في سبيل ذلك، يفترض أن تساعد سيكون هنالك حاجة إلى مستوى أدنى من الموارد البشرية والتقني المناطق
 الممثلين الحكوميين وغير الحكوميين في ترجمة وتكامل األهداف العالمية إلى سياقاتهم اإلقليمية والوطنية المحددة. التاليةالمقترحات 

طة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة من قبل جميع الجهات ذات العالقة من خالل يتوفر توجيه أكثر تفصيال لألبعاد التطبيقية المرتبطة في تطبيق الخ
غيرهم من المراد من هذا اإلصدار المرافق أن يساعد كال من خبراء الدول واإلصدار المرافق للتطبيق والذي يصطحب هذه الخطة اإلستراتيجية. 

 للتطبيق نحو الوصول إلى أهداف الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة.وموا بوضع وتطبيق الوسائل الضرورية الجهات ذات العالقة ليق

 تواصل وتسويق وقبول الخطة (2

األنواع المهاجرة وقنوات المحافظة على ومسائلها من قبل كل عائلة معاهدة الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة سيتم تسويق 
 مستوى الوعي حول الخطة وتطبيق أثر األهداف.األنواع المهاجرة في سبيل رفع المحافظة على معاهدة 

 
 للتسليم هيكل عمل (1

خطة اإلستراتيجية دور محدد كهيكل عمل تسليم أولي لل االتفاقياتالمهاجرة من  األنواع المحافظة على لدى المعاهدة وعائلة معاهدة
 لألنواع المهاجرة، وكذلك من جهاتهم الفرعية ونقاط تواصلهم الوطنية.

ة وبرامج من عائلة ستراتيجيات فرعية وخطوط إرشادياونشاطات التسليم المتوفرة من بين العديد منها، قرارات وتضم آليات 
، بما في ذلك أولويات التنمية ألدوات ومبادرات الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرةاألنواع المهاجرة لدعم المحافظة على معاهدة 
 المهاجرة المستقبلية.األنواع المحافظة على معاهدة 

 الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة أن توجه مؤتمر األطراف في تطوير أدوات جديدة لدعم األهداف كل على حدى.يتوجب على 
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 الشراكات األساسية وغيرها من هياكل عمل التسليم الداعمة (2

المهاجرة تلك الشراكات مع المعاهدات األخرى والمجتمع المدني الخطة اإلستراتيجية لألنواع تضم الشراكات األساسية لدعم تسليم 
هات ذات العالقة مساهمات جوالقطاع الخاص واألجهزة اإلقليمية وغيرها. تساهم العديد من منظمات المجتمع المدني وغيرها من ال

ل عادة عن طريق عمليات حكومية وبمكن مة لتطبيق المعاهدة وصون األنواع المهاجرة. يتم تيسير الحجم الكبير من العممتنوعة قيّ 
 الوطنية والدولية. المستوياتأن يتم توثيقه بسهولة من قبل الحكومات على 

 
 تنمية القدرات (2

بناء القدرات  احتياجاتاألنواع المهاجرة واألطراف والجهات ذات العالقة بحاجة إلى معالجة المحافظة على إن عائلة معاهدة 
المرتبطة بالمعلومات والتوعية والمعرفة والفهم كما هي كغطاء في األهداف اإلستراتيجية. يتم دعم ذلك بشكل خاص من خالل 

هي تنمية القدرات باستخدام  االتجاهاألنواع المهاجرة. خطوة أخرى في هذا  المحافظة على تطبيق إستراتيجية بناء القدرات لمعاهدة
رات لتوجيه نقاط التواصل الوطنية أداة بناء قد –األنواع المهاجرة وأدواتها  المحافظة على التواصل الوطنية لمعاهدةدليل نقاط 

 األنواع المهاجرة وأدواتها عن أدوارهم ومسؤولياتهم لتساعدهم على عمل مساهمة أكبر فاعلية في التطبيق. المحافظة على لمعاهدة

 
 توفير الموارد (2

، إال أن ليس كل نشاط يحتاج إلى المال. في الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرةفي حين أن هنالك حاجة لتوفير الموارد لتطبيق 
بعض المجاالت. في نفس الوقت،  حقيقة األمر، بعض مبادئ الكفاءة والشراكة المقرونة بالخطة تسمح بتحقيق التوفير المالي في

مجموعة األهداف المعروضة في كامل وع التمويل العالمي الحالي المخصص لصون األنواع المهاجرة غير كافي لتحقيق ممج
 ق في سبيل الحصول على موارد إضافية.الخطة. هنالك حاجة إلى تحريك خاّل 

 وي.ما يهم في آخر المطاف لتحريك الموارد للتنوع الحيوي هو كمية التمويل المتوفرة للتنوع الحي

 

 زيادة التمويل 

ة مصادر. يمكن تحقيق ذلك من دّ يعتمد ذلك على زيادة المجموع الكلي من الموارد المتوفرة للتنوع الحيوي محليا ودوليا، من ع
خالل زيادة المخصصات لنشاطات التنوع الحيوي ولكن كذلك من خالل تنشيط نواحي التنوع الحيوي في السياسات القطاعية 

 أفضل مع جميع الممثلين، بما في ذلك قطاعات اإلنتاج األساسية والقطاع الخاص.والتواصل بشكل 

يعتمد كذلك توفير التمويل اإلضافي على فعالية واستدامة التدفقات المالية الدولية والوطنية للتنوع الحيوي. إن هذا بحاجة إلى 
الفّعال والمستدام للموارد وتحريك  لالستخدامالممّكنة   القدرات المؤسسية والوطنية واإلدارية والداعمة إداريا لضمان البيئة

 استثمارات القطاعين الخاص والعام.

 تقليل التكاليف 

تقليل الحاجة إلى موارد إضافية أصال. تعتمد الحاجة للموارد  يفيتعلق بالتأكيد  إن تحدي تحريك التمويل كذلكإضافة إلى ذلك، 
التي تتخذها القطاعات األساسية. لذلك فإن سيناريوهات مختلفة لتقدير التكاليف ممكنة،  لألهداف بشكل كبير على خيارات السياسات

من السياسات الوطنية واإلقليمية والدولية، عندها يكون  لى سياسات القطاعات. إذا تأثر التنوع الحيوي بشكل أقل سلبيةع اعتمادا
والزراعة . تبين أمثلة من القطاعات األساسية مثل الحراج وصيد األسماك واستعادتههنالك حاجة لموارد أقل لحماية التنوع الحيوي 

أنها يمكن أن تعتبر حاالت ح المتبادل لكل من القطاع والتنوع الحيوي وحتى وغيرها أنه باإلمكان الوصول إلى حاالت من الرب
جرة في سياسات القطاعات يمكن أن يدعم مفّضلة عند اعتبارها من منظور متوسط إلى طويل األمد. تكامل شؤون األنواع المها

 التنمية المستدامة وأساس طويل أمد أكثر استقرارا.

عن طريق تطبيق استراتيجية تحريك الموارد ذلك على مستوى العنوان الرئيس. يتوجب دعمه بشكل خاص  22يعالج الهدف 
تفق عليها في ( واألهداف المرتبطة الم 1118، اسعلمؤتمر األطراف الت IX/11المتبناه ضمن معاهدة التنوع الحيوي )قرار رقم 

 .XI/4في قرار  1121مؤتمر األطراف الحادي عشر في عام 

المثيرة لألنواع المهاجرة تشارك مع األبطال والسفراء وممولي األعمال الخيرية ومتخصصي العالقات العامة المهرة، الغاية لبا
. من خالل التوجيه من قبل الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة، يمكن تجميع تعطي ذاتها لجهود التمويل على جميع المستويات

نشاطات تطبيق محددة إلى برنامج ملفت إقليميا أو برنامج موضوعي لهذه الغاية، أو يتم اإلعالن عنه من خالل ملفات مشاريع 
 مقّدرة التكاليف.

مرتبطة بشكل متقارب مع األشكال الضرورية من توفير الموارد  يتم تغطية "القدرة" في أوسع معانيها ضمن جزء منفصل، وهي
لألفراد والمجتمع المدني ككل مساهمة  دعم "العيني" من الجهود التطوعيةالباإلمكان توقع أن يحقق التي تتجاوز أسئلة التمويل. 

في إدارة المعرفة وتقنية  االبتكاراتكبيرة لألبحاث العلمية والمسوحات ورفع مستوى الوعي وغيرها من مجاالت التطبيق. إن 
 .المعلومات ستزيد بشكل كبير قوة ما يمكن أن يتحقق من خالل الموارد المالية المتوفرة
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ة والتغذية الراجعة لإلستراتيجيات الفرعية وكذلك مقاييس النجاح الرئيسة التي المراقبة والتقييم، وتضم المؤشرات واألحداث الهامّ  (2
 الحكم على النجاح العام للخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة.يتم من خاللها 

الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة المخرجات المتوقعة طويلة األمد وعالية المستوى بطريقة تسمح بتقييم التقّدم والنتائج. تعّرف 
ئد اوعمليات التقييم لألثر على أرض الواقع وحسابات "الع باعه من خالل عمليات تقييم التطبيقيس مفيدا، إذا لم يتم اتّ ل االتجاهتحديد 

 ". باإلضافة، يتوجب على نظام اإلدارة المتعلّمة والمؤقلمة أن يكون أساسيا في النظام.االستثمارمن 

أهداف  نحو لهذه الغاية، يبّين الملحق ب مجال المؤشرات الحالية والمخطط لها التي يجب أن تقيس التقدم )على درجات متنوعة(
في سبيل أن ات متوفر في اإلصدار المرافق. رالخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة المنفردة. المزيد من التفاصيل حول هذه المؤش

يكون موثوقا به، يحتاج برنامج المراقبة والتقييم أن يكون مفّصال وشفّافا ومؤتمن مع حس واضح )ومعقول( لمنطق الطرق السببية 
ين النشاطات والمخرجات والتأثيرات. إن القوة والنوعية في هذا المجال يمكن أن تكون طريقة لتوفير بعضا من القوة المتوقعة ما ب

 .التزامالتي تفتقدها معظم المعاهدات المرتبطة بالتنوع الحيوي من خالل غياب آليات 

المحافظة على تمر األطراف لمعاهدة سة )مثل مؤن تحاول المؤسسات الرئيباإلضافة إلى تقييم على مستوى كل هدف، من المتوقع أ
 اسية العليا للنجاح التي يمكن من خاللها تقييم نجاح هذه الخطة ككل.ياألنواع المهاجرة( أن تقيم المقاييس الس

 
 توثيق ومراجعة التقدم على المستوى الوطني ومن خالل مؤتمر األطراف (7

األهداف العامة، إال أنها جزء من دورة مستمرة من التغذية الراجعة واإلدارة التأقلمية.  الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرةتوفر 
وسائل نحو توثيق كفؤ وفّعال وذو  الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرةيفترض أن توفر باستخدام المعلومات من المؤشرات، 

 معنى.

الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة. يمكن أن قياس التقّدم بالمقارنة بدورات التقارير الوطنية وسيلة واحدة يتم من خاللها  توفر
تساعد هذه التقارير على تشكيل صورة للتقّدم نحو تحقيق األهداف العامة وأهداف الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة ويمكن أن 

المعلومات  أن المنّسقة على الشبكة المعلوماتية، باإلضافة إلىألنظمة التقارير  . التطور المستمرانتباهتاج إلى حتبرز المناطق التي ت
 في هذا النطاق.ستكون مهّمة المقّدمة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 
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 التوافق ما بين الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة وأهداف آيشيملحق أ. 
  

الخطة 
اإلستراتيجية 

لألنواع 
المهاجرة 
SPMS 

 أهداف آيشي

كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه  0202بحلول عام  3الهدف  3الهدف 

 واستخدامه على نحو مستدام

للتنمية والحد من الفقر  كحد أقصى، تُدمج قيم التنوع البيولوجي في اإلستراتيجيات الوطنية والمحلية 0202بحلول عام  0الهدف  0الهدف 

 .وعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

 None 1الهدف 

كحد أقصى، تُلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال تدريجياً أو تعدل من  0202بحلول عام  1الهدف  4الهدف 

قليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتماشى أجل ت

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

صى، تكون الحكومات وقطاع األعمال وأنحاب المصلحة على جميع المستويات قد اتخذت خطوات كحد أق 0202بحلول عام  4الهدف  5الهدف 

لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد 

 .الطبيعية في نطاق الحدود األيكولوجية المأمونة

، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرندة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة 0202بحلول عام  6الهدف  6الهدف 

قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام األيكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إنعاش لجميع األنواع 

لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم األيكولوجية الضعيفة، وأن تكون المستنفدة، وال يكون 

 .تأثيرات مصايد األسماك على حجم الثروة السمكية واألنواع والنظم األيكولوجية في نطاق الحدود األيكولوجية المأمونة

ث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم ، يخفَّض التلو0202بحلول عام  8الهدف  7الهدف 

 .األيكولوجية وبالتنوع البيولوجي

، تعّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات 0202بحلول عام  9الهدف 

 .عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارهااألولوية أو يتم القضاء 

، تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم األيكولوجية الضعيفة 0235بحلول عام  32الهدف 

 .يفتهااألخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظ

، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، وال سيما بالنسبة 0202بحلول عام  30الهدف  8الهدف 

 .لألنواع األكثر تدهوراً 

 ال يوجد 9الهدف 

ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون، من ، إتمام تعزيز قدرة النظم األيكولوجية على التحمل 0202بحلول عام  35الهدف  32الهدف 

في المائة على األقل من النظم األيكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في  35خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 

 .التخفي  من تغير المناخ والتكي  معه ومكافحة التصحر

في المائة من  32ائة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية وفي الم 37، يتم حفظ 0202بحلول عام  33الهدف 

المناطق الساحلية والبحرية، وخصوناً المناطق ذات األهمية الخانة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيكولوجي، من خالل نظم 

طق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة أيكولوجياً للمنا

 .المنطقة، وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً 

بالمياه،  ، استعادة ونون النظم األيكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة0202بحلول عام  34الهدف  33الهدف 

 .وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاهة، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األنلية والمحلية والفقراء والضعفاء

، إتمام تعزيز قدرة النظم األيكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون، من 0202بحلول عام  35الهدف 

في المائة على األقل من النظم األيكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في  35ة، بما في ذلك استعادة خالل الحفظ واالستعاد

 .التخفي  من تغير المناخ والتكي  معه ومكافحة التصحر

ليفة والتنوع الجيني ، الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األ0202بحلول عام  31الهدف  30الهدف 

 لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضالً عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ إستراتيجيات

 .لتقليل التآكل الجيني ونون تنوعها الجيني

ن أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ إستراتيجية وخطة عمل وطنية ، يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة م0235بحلول عام  37الهدف  31الهدف 

 .للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األنلية والمحلية ذات الصلة بحفظ 0202بحلول عام  38الهدف  34الهدف 
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واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهناً بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية التنوع البيولوجي 

ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األنلية والمحلية، وذلك على 

 .جميع المستويات ذات الصلة

، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، 0202بحلول عام  39الهدف  35لهدف ا

 .وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع

، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال 0202بحلول عام  02الهدف  36الهدف 

من جميع المصادر ووفقاً للعملية الموحدة والمتفق عليها في إستراتيجية حشد  0202-0233للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .الهدف للتغييرات اعتماداً على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنهاالموارد. ويخضع هذا 

 :(COPXI/4§7وهدف حشد الموارد ) (COPIX/11استراتيجية حشد الموارد لمعاهدة التنوع الحيوي )

ية، وخصونا الدول األقل نموا والدول الجزر "مضاعفة مجموع تدفق الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي للدول النام

على األقل، بالتوافق مع  0202والمحافظة على ذلك حتى عام  0235النامية باإلضافة إلى الدول ذات اإلقتصاد اإلنتقالي، بحلول عام 

التنوع الحيوي بتوجيه من  من المعاهدة، للمساهمة في تحقيق أهداف المعاهدة الثالث، بما في ذلك من خالل تحديد أولويات 02البند 

 ."6الدول ضمن خطط التنمية للدول المستقبلة للتمويل، باستخدام خط األساس المبدأي المذكور في فقرة 
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  المؤشرات الداّلة للخطة اإلستراتيجيةملحق ب. 
 

المهّمة لنظام المراقبة والتقييم للخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة هو منظومة من المؤشرات الرئيسة، والتي  من األجزاء

المقاييس المناسبة لهذه األهداف ليس ببساطة هو تحديد  اختيار يق األهداف العامة واألهداف. إنتابعة التقّدم نحو تحقمتستخدم ل

لكنها تتضمن تفكير حذر في سبيل القدرة على إنتاج "نصوص قصصية" في اج معلومات. ي يمكن على أساسها إنتالشؤون الت

ستراتيجية أصيلة وآثار حقيقية على األنواع المهاجرة بدال من ذلك لضمان مخرجات إ ح الخطة أو غيرالنهاية حول نجا

 مؤشرات تدل فقط على عملية التطبيق.

مهاجرة مبنية على أهداف آيشي في الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي، فإن تبعا إلى أن الخطة اإلستراتيجية لألنواع ال

 س للمقاييس المحددة هنا.ؤشرات التي تم تعريفها لهذه األهداف ستوفر معظم األسالم

نية من قبل مجموعة الخبراء التق 0200بالتالي فقد كان أحد المصادر األساسية هي منظومة المؤشرات التي تم تعريفها في عام 

( المشّكلة من خالل معاهدة التنوع الحيوي، والمعكوسة Ad-Hoc Technical Expert Group (AHTEG)الظرفية )

(. طورت 0200)أكتوبر/تشرين أول  XI/3لمعاهدة التنوع الحيوي رقم  فبناءا على ذلك في ملحق قرار مؤتمر األطرا

اف آيشي. على مستوى أكثر تحديدا، طورت من أهد يدعداليرتبط بمؤشر رئيس، كل منها  00مجموعة الخبراء التقنية الظرفية 

 مؤشرا عمليا وتم تحديد "هدف آيشي األكثر عالقة" لكل منها. 79اللجنة 

 Biodvierist Indicatorsجنبا إلى جنب مع الهذه العملية، قامت شراكة مؤشرات االتنوع الحيوي العالمية )

Partnership (BIP) مؤشرا تابعا  07مؤشراتها تبعا ألهداف آيشي. في وقت قبول هذه الخطة، كان هنالك ( بتصنيف قائمة

 لشراكة مؤشرات التنوع الحيوي.

آيشي وبعض الشؤون  فعن الحوكمة(، ليس لديه مقابل في أهدا 2أحد أهداف الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة )الهدف 

ذلك، لم يكن عن  ل التي تؤثر في عملية الهجرة. عدال الشبكات البيئية والعوامتتجاوز بقليل أنظمة مؤشرات التنوع الحيوي، مث

هنالك أي حاجة قوية لتعريف مواضيع مؤشرات جديدة، والمؤشرات المعروضة الحقا )والمفصل بشكل أكبر في اإلصدار 

اكة مؤشرات االتنوع الحيوي بكل المرافق للتطبيق( مبنية على ربط مؤشرات مجموعة الخبراء التقنية الظرفية مع مؤشرات شر

من األهداف في الخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة، تبعا لروابطها ألهداف آيشي ذات العالقة. هنالك حاجة إلى المزيد من 

ن العمل إلبراز "إنفكاك األنواع المهاجرة" من مؤشرات التنوع الحيوي الموجودة حاليا أو المقترحة أصال، وفي معظم األحيا

 في سبيل جعلها عملية.

 

)تبعا لتطوير إضافي، حيث هنالك حاجة(  استخدامهاتحّدد القائمة الدالة أدناه إختيار أولوي للمؤشرات الرئيسة التي يمكن 

 لمتابعة التقّدم نحو تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية لل،واع المهاجرة
 

الخطة اإلستراتيجية هدف 
لألنواع المهاجرة 

SPMS 

 الرئيس المؤشر

 التوجهات في الوعي والسلوك نحو األنواع المهاجرة  3الهدف 
 

 التوجهات في تكامل قيم األنواع المهاجرة في السياسات الوطنية والقطاعية  0الهدف 

 )مؤشر مرتبط بالحوكمة حول تطبيق معاهدة التنوع الحيوي(  1الهدف 
 

 ال يوجد  4الهدف 
 

 في التجارةحالة األنواع المهاجرة   5الهدف 

 مؤشر السلعة البرية لألنواع المهاجرة 
 

 نسبة مخزون األسماك المهاجرة في الحدود الحيوية اآلمنة  6الهدف 
 

 التوجهات في المهددات على األنواع المهاجرة  7الهدف 
 

 مؤشر القائمة الحمراء لألنواع المهاجرة  8الهدف 

 ( مؤشر الكوكب الحي لألنواع المهاجرةLiving Planet Index) 

 مؤشر الطير البري لألنواع المهاجرة 

 توجهات التوزي لألنواع المهاجرة 
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)مؤشر مبني على التغطية المرتبطة بالتوزيع التفاقيات األنواع المهاجرة وغيرها من النشاطات المنّسقة   9الهدف 
  ما بين الدول(

 

 ذات أهمية ألنواع مهاجرة محددةتوجهات حالة الصون بما في ذلك الترابط لموائل   32الهدف 

 تغطية الموائل المهمة لألنواع المهاجرة في المناطق المحمية 

 فعالية اإلدارة في المناطق محمية خصوصا لألنواع المهاجرة 
 

 التوجهات في تسليم خدمات األنظمة البيئية المعتمدة بشكل مباشر على األنواع المهاجرة  33الهدف 

 التنوع الوراثي ألنواع مختارةالتوجهات في   30الهدف 
 

 التوجهات في تكامل شؤون األنواع المهاجرة في إستراتيجيات خطط العمل الوطنية للتنوع الحيوي  31الهدف 
 

التوجهات في الدرجة التي يتم بها إحترام المعرفة والممارسات التقليدية من خالل تكامل شامل ومشاركة   34الهدف 
 الوطني للخطة اإلستراتيجية لألنواع المهاجرةومعايير صون في التطبيق 

 

عدد اإلصدارات المصادق عليها عن صون األنواع المهاجرة التي يتم توزيعها الستخدامات مرتبطة   35الهدف 
 بالسياسات.

 

 التدفقات الدولية المتراكمة للتمويل، بالسنة الواحدة، لتحقيق األهداف للخطة اإلستراتيجية لألنواع  36الهدف 
 المهاجرة

 بالسنة الواحدة، لدعم تلك النشاطات المحلية المنوية لتحقيق أهداف الخطة كمية الدعم المالي المحلي ،
 اإلستراتيجية لألنواع المهاجرة.
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