
 أهّم االتفاقيات الدولية

 )حول التنّوع اإلحيائي )البيولوجي

 خالل مؤتمر األرض  1992اتفاقية التنّوع اإلحيائي وقعت في ريو عام    -1

  :تأمين ديمومة الحياة على األرض للطبيعة ورغد العيش للبشرية، مع ثالثة أهداف رئيسية  –الهدف  -  

 االستخدام المستديم لعناصره  

 ة على التنّوع البيولوجيالمحافظ  

 )التقاسم العادل والمنصف للمزايا الناجمة عن استغالل الموارد الجينية )الوراثية  

 

  CITESوالنباتات البرية المعرضة لإلنقراض   تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات-2

  1973)اتفاقية واشنطن( وقعت في واشنطن في عام  

رة الدولية للحيوانات والنباتات البرية ال تشكل تهديداً للمحافظة على األنواع في ضمان أن التجا –الهدف  -

  -اوسطها الطبيعي

  نوع من الحيوانات والنباتات وتعمل وفق نظام ترخيص وشهادات 30 000تجارة ما يقارب   CITESتنظم 

 المالحق

  (800معثراً )أكثر من األنواع الحيوانية والنباتية التي لم يعد بقاؤها  –الملحق األول 

  (30 000األنواع الحيوانية والنباتية قد يصبح بقاؤها معثراً إذا لم تراقب نماذجها بدقة )أكثر من  –الملحق الثاني 

األنواع المسّجلة بطلب طرف ينّظم هذه التجارة ويحتاج إلى تعاون األطراف األخرى لمنع  –الملحق الثالث 

 ( 300المستدام )حوالي  استغاللها غير الشرعي أو غير

 

  CMSمن الحيوانات البرية  بالمحافظة على األنواع المهاجرة اتفاقية المحافظة، المتعلّقة-3

  1979وقعت في بون عام  )اتفاقية بون(

  تأمين المحافظة على األنواع المهاجرة البرية والبحرية والجوية على مجمل المساحات التي تتوّزع فيها:الهدف

  المالحق

  (107الحماية الحصرية لألنواع المهاجرة التي هي في خطر  ) –الملحق األول 

األنواع المهاجرة التي تتسم بحالة حفظ غير مواتية وكذلك تلك التي قد تستفيد بشكل ذي شأن  –الملحق الثاني 

  مذكرات( 7اتفاقات و 6من التعاون الدولي )



 

 

 

  1971وقعت في رامسار عام  )اتفاقية رامسار( - االتفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة -4

تشجيع حفظ المناطق الرطبة واستعمالها الرشيد من خالل إجراءات تتخذ على الصعيد الوطني ومن -الهدف  - 

 خالل التعاون الدولي  كوسائل للتوّصل إلى التنمية المستدامة في العالم بأسره

ابات الرطبة والمخثة، الواحات، مصاب األنهار والمناطق بين المّد السباخ والمستنقعات، البحيرات والسواقي، الغ

والجزر، المساحات البحرية القريبة من الساحل، المنغروف والشعب المرجانية، دون نسيان المناطق الرطبة 

  االصطناعية مثل أحواض تربية األسماك وحقول األرّز واألحواض والمالحات

  1992وقعت في نيويورك عام  (UNCC)التغييرات المناخية اتفاقية األمم المتحدة حول  -5-

  بالجو يستقّر في مستوى يمنع أي خلل بشري خطير للنظام المناخي“ غازات الدفيئة”جعل تركيز -الهدف  -

ّدد يتعّين بلوغ هذا المستوى في مهلة كافية لتتمكن النظم البيئية من التكّيف طبيعياً مع التغييرات المناخية، وأال يته

 . اإلنتاج الغذائي وأن تستمّر التنمية االقتصادية بشكل مستدام

  1972وقعت في باريس عام  - اتفاقية التراث العالمي -6

  حماية التراث العالمي، الثقافي والطبيعي -الهدف  -

الصروح والمجموعات المبنية والممتلكات ذات قيم تاريخية أو جمالية أو أثرية أو :  التراث الثقافي -

  علمية أو أثنولوجية أو أنتروبولوجية

 التراث الطبيعي: التشكالت الطبيعية والبيولوجية والجيولوجية الملفتة، المناطق ذات القيمة االستثنائية  -

ة ناحية المحاغظة أو الجمال الطبيعي، ومواطن األنواع الحيوانية والنباتي من الناحية العلمية أو من

  المهددة

  1994وّقعت في باريس عام  - (UNCCD)  اتفاقية األمم المتحدة حول مكافحة التصّحر -7

مكافحة التصّحر والتخفيف من آثار الجفاف في البلدان التي يطالها على نحو خطير الجفاف و/أو -الهدف  -

دولية  التصّحر، وبنوع خاص في أفريقيا، بفضل اجراءات فّعالة على كافة المستويات، مع دعم ترتيبات

بهدف المساهمة في إرساء تنمية مستدامة في  Action 21في إطار مقاربة متكاملة تتالءم مع البرنامج 

  .المناطق المتضررة

 

 

 



التنوع  الييعلوع ) لالويوع م: لحوعام يوم  ي و  او) لعنومن  ليول انوعا  اليم نوم  الويو  تعريف:  
يلووم ي وو  التيووميل اوو) الوون   اليي يوو  عاللووعاعل اليريوو  عاليوريوو  عاءويوومئ اللم يوو  عاليم نووم  ال  ي وو  

 العييعي  لألويمئ.  
 

عءهليوو  لع ووع  التنووع  الويووع  ياوون اللاووتعييل العووملل) عا  ايلوو) ا وو  ي وو  لوو تلر  علوو) اوو) 
  اول) لوو تلر  لو  اءريث ويوو  ع عو  يايوو  اي ور لوول 1992اليرازيو  او) ريووع  ي ومنيرع يووم  

يان التنع  الويع  عولمي  اءنعا  الويو  لول اقن وراي يلوم  عل  عيمن  اه  اه اا  الوفم   190
 يرف التنع  الويع  يان ان :يتلمشن لل خعع التنلي  اللاتلرة.  وي  

لل تيووميل اليم نووم  الويوو  اللاووتل ة لوول  ليوول اللحووم ر علنلووم الوون   اقييعلع يوو  اليريوو  عاليوريوو  
  عيت لل هذا التيميل التنع   اخ  اءنعا  عيذلك عاءويمئ اللم ي  عالليعنم  اقييعلع ي  للذن الن 

 ييل الن   اقييعلع ي  اللختاف  مم.
 

يليل تعريف الايمو  اليي ي  يأنلوم ل لعيو  اايومر عخعوعع تلو ف للون اللوما و  ياون اللعرع وم  

  الايموي  الو مري  عاء ري  عال يني  عالعييعي  لل  ليل  عانيلم عليعنمتلم لول نيمتوم  عويعانوم

 ععيعر عليمن عغميم  ع يم  عاق خع  يعي ة العل  تعل  يان لي م  ايمو  راي   يمليي  .

الايمو  اللا عل  يي يم لأللميل العييعي  لع لم يشمريلم لل لنمعق ترا ي م يغري  لذلال)  

 يم اقاتلتم  عاللعرا  عتش يل اللوما   يايلم, يلشمري  الل تلعم  اللواي  يل ف اقاتفم ة ا تحم

 ع ا تلمييم ع يأ   ي   لل الزعار يوي  ق ي  ر يان اللنع  

يعقي  ايرلعن ث اتعورف الاويمو   الم  لعي  الايمو  اليي ي  ال علي ث علريزهم ا) ل ين  ييرلنغتعل

اليي   عيوما  ياون خيور عحوملم الاويمل  للن لنمعق عييعي ث يحعل لا ع اليي ي  يان انلم "افر 

ليرنملج اليي   التميل لألل  اللتو ة اي وع  لنو  لذا اسواول  نس تعيفرث الل ير التنفيذ اللواييل." الم هم

ال  ي  "يليل لاايمو  اليي ي  ال تشي  ا اة  يل  لتلعيو  حويمن  اللنومعق  تع ي  هذا ال عم  الايمو)

اع  اللنومعقيي يمً علتو يق التنلي  اق تلمييو  عاق تحوم ي  لااويمل الوذيل يعيشوعل او) تاوك  الواما 

 ". ريلم

ي ) لنم ال ع  ال الل ف الر يس لاايمو  اليي ي  هع تععير الل تلعم  اللواي  ع لي م  لحم ر  خو  

لااووويمل الوووذيل ي عنوووعل اللوليوووم ط اللنووومعق العييعيووو  اع وعللوووم ع يملتووومل) العحوووع  للووون التنليووو  

 اللات ال  ا) الل تلل يأيلا .

ة محددة المساحة تكون تحت أشراف هيئة معينة عادة وتتميز هذه المناطق هي منطقة جغرافي حمية الطبيعيةالم

بأنها قد تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات اإلنسانية والتلوث 

 سابقة عصور جيولوجية بشتى الصور. وقد تحتوي تلك المنطقة علي حفريات من

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1

