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اهداف راهبردی

اهداف ملی

هدف راهبردی  :0جریان سازی تنوع هدف ملی  :0تا سال  ،۰۲۰۲راهبرد ملی
زیستی در دولت و جامعه و ارتقاء آگاهی و برای نظام آموزش رسمی و غیررسمی در
مشارکت همگانی جهت حصول به اهداف مورد مفاهیم ،ارزشها و روشهای حفاظت
از تنوع زیستی تدوین و اجرا شوند.
توسعه پایدار

هدف ملی  :6تا سال  ،۰۲۰۲دانش و
آگاهی متخصصان و کارشناسان برای
مدیریت کارآمد تنوع زیستی ارتقاء یابد.

هدف ملی  :0تا سال  ،۰۲۰۵تمامی
ذینفعان به نحوه شایسته در حفاظت تنوع
زیستی درگیر شده (از طریق مشارکت موثر
جوامع محلی)

هدف ملی  :۴تا سال  ،۰۲۰۵مالحظات
تنوع زیستی در سیاستها ،قوانین ،راهبردها
و روشهای توسعه ملی و محلی جریان
سازی شدهاند.

برنامه اقدام
 -۱تدوین راهبرد/سیاست ملی برای آموزش
محیط زیست که جامعه و دولت را جهت
مشارکت فعال در حفاظت تنوع زیستی و
دیگر تالشهای مرتبط تشویق و توانمند
سازد.
 -۰لحاظ نمودن موضوعات مربوط به تنوع
زیستی در برنامههای آموزشی ملی و
کتابهای درسی
 -۳برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاهها و
رقابتهای ساالنه با موضوع تنوع زیستی
(به طور مثال جشنواره فیلم سبز ،روز هوای
پاک ،جایزه صنعت سبز و غیره)
 -۴همکاری با رسانهها برای تولید
محصوالت آگاهی رسان و ترویجی
 -۵برنامههای جامع آموزش محیط زیستی
همگانی با همکاری ذینفعان مرتبط بازبینی
و بروز رسانی شود.
 -۶دورههای آموزشی برای کارشناسان و
نیروهای فنی مراجع دولتی مرتبط برگزار
خواهد شد.
 -۷دورههای آموزشی برای تصمیم سازان
در سطح ارشد برگزار خواهد شد از جمله
وزارتخانهها ،قوه قضاییه ،و مجلس.
 -۸ترویج مفهوم «طبیعت سالمت،
انسانهای سالمت» به منظور افزایش
آگاهی عمومی از ارزش طبیعت برای
سالمت و رفاه آنها
 -۹تسهیل ایجاد و توانمندسازی
سازمانهای مردم نهاد به منظور افزایش
نقش جوامع در حفاظت تنوع زیستی و بهبود
شرایط محیط زیستی در کشور
 -۱۲حمایت از شبکه سمنهای محیط
زیستی جهت قویتر و فنیتر شدن
 -۱۱مالحظات تنوع زیستی را در تدوین و
اجرای ابزارهای سیاسی ،قانونی و حاکمیتی
وارد نمایید.
 -۱۰لحاظ نمودن جنبهها و مالحظات تنوع
زیستی و کارکردهای اکولوژیکی در تدوین

هدف ملی  :1تا سال  ،۰۲۰۵ارزشهای
تنوع زیستی در برنامه ریزی ،فرآیندهای
توسعهای ،راهبردهای کاهش فقر و
حسابهای ملی و محلی وارد شده اند.

هدف راهبردی  :6پایش ،ارزشیابی و هدف ملی  :2تا سال  ،۰۲۰۵پژوهشهای
گزارش دهی یکپارچه در خصوص تنوع با موضوع با موضوع تنوع زیستی
زیرساختهای اطالعاتی مربوطه تقویت
زیستی
شوند.

هدف ملی  :۷تا سال  ،۰۲۰۵یک نظام
ملی یکپارچه پایش ،ارزشیابی و گزارشدهی
ایجاد شود.

و اجرای برنامههای کالبدی و ابزارهای
برنامه ریزی در تمامی سطوح برنامه ریزی
 -۱۳تقویت ساختار بخشی و فرابخشی از
طریق مدنظر قرار دادن منابع طبیعی و
شرایط محیط زیستی کنونی (سازمان محیط
زیست و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند
پیشنهادات خود را به کابینه ارایه دهند).
 -۱۴تخصیص مناسب منابع در بخشهای
کلیدی جهت تسهیل موثر حفاظت تنوع
زیستی
 -۱۵ایجاد سازوکار حسابرسی محیط
زیستی ملی با مالحظه خدمات ،هزینهها و
ارزشهای اکوسیستمی
 -۱۶آمادهسازی رهنمودهایی برای
ارزشگذاری خسارت اقتصادی ناشی از
اجرای طرحهای توسعه در مناطق حفاظت
شده ایران
 -۱۷تهیه پایگاه دادهای در خصوص
مدیریت و بروزرسانی ارزش اقتصادی
اکوسیستمهای طبیعی در مناطق حفاظت
شده
 -۱۸مطالعات توجیهی و ایجاد چارچوب
ملی برای استفاده از سازوکار  PESبرای
حفاظت تنوع زیستی
 -۱۹تدوین اصول و مقررات مربوط به
توسعه کسب و کار بر اساس استفاده پایدار
از منابع تنوع زیستی
 -۰۲بروزرسانی سیستم اطالعات محیط
زیستی در سطوح ملی ،منطقهای و استانی
CHM
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 -۰۰ارتقاء آزمایشگاههای تنوع زیستی
 -۰۳مدنظر قرار دادن اصول مذهبی
همچنین دانش اجتماعی و سنتی در مورد
استفاده پایدار از تنوع زیستی به خصوص
هدایت پیروان ادیان جهت انجام خیر و
پرهیز از گناه در خصوص حفاظت از محیط
زیست در کلیه سطوح و اقشار جامعه
 -۰۴طراحی و پیاده سازی یک نظام پایش
جامع در مناطق حفاظت شده ایران برای
بهبود تاثیر حفاظت از تنوع زیستی مطابق با

هدف ملی  :۸تقویت چارچوبهای ملی
قانونی ،نظارتی و نهادی و روندهای قضایی
برای حفاظت از تنوع زیستی

هدف استراتژیک  :0کاهش فشار برا هدف ملی  :3تا سال  ،۰۲۳۲نرخ خسارت
تنوع زیستی و ترویج بهرهبرداری پایدار از به زیستگاههای طبیعی به خصوص
جنگلها ،تاالبها ،کوهستانها و اراضی
منابع طبیعی
خشک ،حداقل به نصف کاهش یابد ،و
نقصان و تکه تکه شدن آنها به طور
چشمگیری کاهش پیدا کند.

هدف ملی  :01تا سال  ،۰۲۰۵آلودگی به
ویژه آلودگی دریایی (از جمله آلودگی ناشی
از رسوبات و مواد مغذی) به طور چشمگیری
کاهش یابد.

استاندارهای جهانی
 -۰۵طراحی نظام پایش هوشمند برای
نظارت بلند مدت بر تنوع زیستی
 -۰۶تخصیص بودجه خاص به تدوین و
اجرای برنامههای حفاظتی و نظام پایش
هوشمند در مناطق حفاظت شده
 -۰۷تهیه خالصه گزارشهای پایش و
ارزشیابی برای ارایه به تصمیم گیران در
سطح ملی (به صورت ساالنه)
 -۰۸تهیه شاخصهای تنوع زیستی و
مدنظر قرار دادن آنها در فعالیتهای مرتبط
با تنوع زیستی
 -۰۹بازبینی و بروزرسانی قوانین و
سیاستهای مرتبط با تنوع زیستی
 -۳۲ایجاد بستر قانونی برای مشارکت
باالتر جوامع محلی ،بخش خصوصی و دیگر
شرکاء در حفاظت تنوع زیستی و برنامههای
مدیریتی بهرهبرداری پایدار
 -۳۱بروزرسانی معیارهای بهره برداری از
منابع تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی
 -۳۰بازبینی و بروزرسانی شاخصهای ملی
تنوع زیستی
 -۳۳ترویج گونههای بومی برای احیای
جنگلها و مراتع
 -۳۴ترویج روشهای کشاورزی پایدار
 -۳۵تدوین و اجرای یک برنامه یکپارچه
برای تنوع زیستی زراعی
 -۳۶یک برنامه ملی برای حفاظت محیط
زیست ساحلی و دریایی تدوین و اجرا کنید.
 -۳۷بررسی وضعیت فعلی ،تحلیل خالء ها،
و برنامه ریزی مدیریتی برای گونههای
دریایی در معرض تهدید
 -۳۸تهیه نقشه گونههای دریایی آسیبپذیر
و در وضعیت بحرانی
 -۳۹تقویت همکاریهای منطقهای برای
حفاظت ،احیاء و مهار آلودگی در نواحی
دریایی و ساحلی با تاکید ویژه بر
اکوسیستمهای جزیرهای
 -۴۲جایگزینی ماهیگیری تخریبگر با
روشهای پایدار با تمرکز بر گونههای
محلی

هدف ملی  :00تا سال  ،۰۲۰۲گونههای
بیگانه مهاجم مهار شده و تا سال  ۰۲۰۵اثر
این گونهها بر اکوسیستمهای آبی و خاکی
به طور محسوس کاهش یافته است.
هدف ملی  :06تا سال  ،۰۲۰۲سیاستها
و مقررات و سیاستهای ایمنی زیستی
تدوین شده و یک سازوکار اجرایی موثر
پیاده میشود.

هدف ملی  :00تا سال  ،۰۲۰۲اقدامات
موثر جهت کاهش اثر تغییر اقلیم بر تنوع
زیستی تعیین و تا سال  ۰۲۱۸سازوکار
مناسب آن پیاده میشود.

هدف ملی  :0۴تا سال  ،۰۲۳۲اقدامات
موثر برای بهرهبرداری پایدار از منابع تنوع
زیستی تدوین و اجرا میشوند.

هدف ملی  :01تا سال  ،۰۲۰۵حاکمیت
درست برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع
زیستی ارتقاء پیدا میکند.

 -۴۱تعادل و حفظ کیفیت آب زیرزمینی از
طریق آبخیزداری ،مدیریت آبخوان ،مدیریت
استخراج ،عواملی که تبخیر آب زیرزمینی را
کاهش میدهند و مهار آلودگی
 -۴۰احیای گونههای محلی و جلوگیری
معرفی ،رشد و پراکنده شدن گونههای
مهاجم
 -۴۳مطالعه اثر گونههای بیگانه مهاجم بر
اکوسیستمهای آبی و خاکی
 -۴۴ایجاد سازوکاری توسط دولت برای
تدوین استانداردهای مناسب برای مهار
تولید ،واردات و مصرف محصوالت
دستکاری شده ژنتیکی
 -۴۵تدوین چارچوب قانونی و سیاستهایی
ملی برای ایمنی زیستی در مورد اثر مخرب
محصوالت دستکاری شده (زنده و غیرزنده)
 -۴۶ظرفیت سازی برای مانع شدن از
محصوالت دستکاری شده و توسعه
کشاورزی پایدار متناسب با شرایط محلی
 -۴۷تدوین یک برنامه جامع برای مسایل
محیط زیستی که بروز خواهد کرد (اثر تغییر
اقلیم ،پدیده طوفان گرد و غبار ،خشکسالی
و کمبود آب ،نابودی تاالبها ،آتشسوزی
جنگلها و بیماری حیات وحش)
 -۴۸ترویج سازوکارهایی برای افزایش
آگاهی و ظرفیت سازی مسئولین و دیگر
ذینفعان برای برنامهریزی کارآمد در رابطه
با تنوع زیستی و موضوعات تغییر اقلیم
 -۴۹مدنظر قراردادن معاهده پاریس در
رابطه با سازگاری با تغییر اقلیم و حفاظت از
تنوع زیستی
 -۵۲تلفیق تنوع زیستی در نظام مدیریت
شیالت
 -۵۱تدوین و اجرای یک برنامه مدیریت
جامع اکوتوریسم
 -۵۰تدوین شاخصهای پایداری و برنامه
به کار بستن آنها در فعالیتهای مرتبط با
تنوع زیستی
 -۵۳بهبود پاسخگویی و شفافیت در تصمیم
گیری در خصوص حفاظت از تنوع زیستی و
حاکمیت منابع زیستی

هدف راهبردی  :۴حفاظت یکپارچه تنوع هدف ملی  :02تا سال  ،۰۲۰۵حفظ ،احیاء
و بهرهبرداری پایدار از اکوسیستمهای
زیستی
خشکی و آبی درون مرزی تضمین میشوند.

هدف ملی  :0۷تا سال ،۰۲۳۲
اکوسیستمهای دریایی و ساحلی به شکل
پایدار مدیریت و حفاظت میشوند.

هدف ملی  :0۸تا سال  ،۰۲۱۸حفاظت و
بهرهبرداری معقوالنه از تاالبها تقویت شده
و وضعیت حداقل  ۵۲درصد از تاالبهای
نقصان یافته ،ارتقا مییابد.

هدف ملی  :03تا سال  ،۰۲۳۲حداقل ۰۲
درصد اکوسیستمهای خشکی و آبهای
داخلی کشور و  ۵درصد مناطق ساحلی و
دریایی (به خصوص مناطق با اهمیت به
لحاظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی)

 -۵۴به رسمیت شناختن دانش سنتی در
مورد حفاظت و مدیریت منابع طبیعی
 -۵۵تجدید نظر در برنامه مدیریتی مناطق
تحت بهرهبرداری بیش از اندازه ،سوء
بهرهبرداری ،و بهرهبرداری بی رویه از منابع
طبیعی مطابق با ظرفیت برد
 -۵۶تدوین ،تامین بودجه و اجرای
طرحهای ملی و استانی برای حفاظت از
اکوسیستمهای شکننده و در وضعیت
بحرانی (مانند یوزپلنگ ،زاگرس و طرح
تاالبها)
 -۵۷احیای کمیته تنوع زیستی تحت
کمیسیون ملی توسعه پایدار با عضویت
سازمانهای دولتی و غیردولتی مقتضی
 -۵۸مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی در
شمال و جنوب ایران ،شامل شناسایی نواحی
حائل ساحلی و تعیین فعالیتهای قانونی و
مجاز در این نواحی
 -۵۹بروزرسانی و اجرای برنامه مدیریتی
جامع ملی برای اکوسیستمهای دریایی
 -۶۲تدوین برنامه ملی برای مدیریت
یکپارچه جزایر خلیج فارس
 -۶۱تدوین یک رویکرد نظاممند شامل
روشها ،تکنیکها و تخصص برای تهیه
نقشه و الویت بندی احیای اکولوژیکی
تاالبها
 -۶۰بهبود مدیریت کارآمد آبهای داخلی
کشور با تاکید بر تاالبها و رودخانهها
 -۶۳کاهش تعداد تاالبهای کشور که در
فهرست مونترو قرار دارند.
 -۶۴بهبود بهره برداری پایدار از خدمات و
کاالهای تاالبی از طریق ارتقاء آگاهی و
بروزرسانی مقررات و سیاستها
 -۶۵تدوین و اجرای برنامه مدیریتی جامع
برای تاالبها با اهمیت جهانی که در
کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند
 -۶۶تقویت ساختار قانونی و تامین منابع
مالی در مناطق حفاظت شده
 -۶۷شناسایی کریدورهای حیات وحش
جهت تسهیل مهاجرت داخل و بین مناطق
حفاظت شده

حفاظت میشوند.

هدف ملی  :61تا سال  ،۰۲۰۵برنامههای
جنگلداری پایدار در نواحی جنگلی ایران
تدوین و اجرا میشوند ،نرخ جنگلزدایی به
طور محسوس کاهش مییابد و حداقل ۰۲
درصد جنگلهای تخریب یافته احیا
میشوند.

 -۶۸بروزرسانی برنامه مدیریت جامع مناطق
حفاظت شده
 -۶۹افزایش مناطق حفاظت شده از ۱۲/۳
درصد در سال  ۰۲۱۶به  ۰۲درصد از
مساحت کشور در سال ۰۲۰۲
 -۷۲کاهش بهرهبرداری از جنگلهای اولیه
تا  ۳۲درصد در سال که منتج به توقف
بهرهبرداری از جنگلهای اولیه در سال
چهارم از برنامه ششم توسعه کشور خواهد
شد.
 -۷۱احیای  ۱۵درصدی جنگلهای تخریب
یافته با استفاده از گونههای بومی و محلی،
احیای کیفیت گونههای شاخص تمامی
نواحی جنگلی شامل زاگرس و هیرکان
 -۷۰توقف بهرهبرداری صنعتی از
جنگلهای اولیه و افزایش توسعه جنگلکاری
از ۹۲۲هزار به  ۰/۹میلیون هکتار
 -۷۳معافیت از تعرفه گمرکی برای واردات
چوب و توسعه تسهیالت واردات چوب
فرآوری نشده
 -۷۴توقف هرگونه ساخت و ساز درون
جنگلهای اولیه
 -۷۵انجام تعیین موجودی منابع جنگلی هر
 ۵سال
 -۷۶بهبود روشهای آبخیزداری در سطح
۸میلیون هکتار تا پایان برنامه ششم توسعه
کشور
 -۷۷از بهرهمند شدن مستقیم و پایدار
جوامع محلی از محصوالت جنگلی از جمله
اکوتوریسم اطمینان حاصل شود
 -۷۸خروج دام از جنگلها بر اساس ظرفیت
برد جنگل
 -۷۹تامین منابع قابل توجه از تمامی مبادی
و از تمامی سطوح جهت تامین بودجه
جنگلداری پایدار و تامین مشوقهای کافی
برای پیش بردن آن (شامل حفاظت و احیای
جنگل)
 -۸۲تا سال  ،۰۲۵۲اینکه تمامی جنگلهای
طبیعی مطابق با معیارها و شاخصهای
شناخته شده و چندمنظوره تحت جنگلداری
پایدار قرار دارند ،تضمین میشود.

هدف ملی  :60تا سال  ،۰۲۰۵مرتعداری
پایدار تدوین و اجرا میشود.

هدف ملی  :66تا سال  ،۰۲۰۵گونههای
در معرض تهدید (با توجه ویژه به شناسایی
و ارزشیابی گونههای بومی محلی تا سال
 )۰۲۳۲برنامههای کارآمد حفاظت تحت اجرا
خواهند بود.

هدف ملی  :60تا سال  ،۰۲۳۲منابع مالی
از تمامی مبادی برای حفاظت و بهره
برداری پایدار از تنوع زیستی بسیج شده و به
طور قابل مالحظه افزایش مییابند.

هدف ملی  :6161تا سال ،۰۲۰۵
دیپلماسی محیط زیست ،همکاریهای
دوجانبه و چندجانبه در موضوع تنوع زیستی
در سطح منطقهای و بین المللی ارتقاء
مییابد.

 -۸۱شناسایی و تهیه نقشه مراتع قرق و
گونههای در معرض خطر تا سال ۰۲۰۵
 -۸۰تکمیل برنامه تعادل دام و مرتع تا سال
۰۲۰۵
 -۸۳تامین معیشت جایگزین برای
مرتعداران به منظور کاهش تعداد دام
 -۸۴تقویت ساختار اتحادیه مرتعداران
 -۸۵شناسایی و حفظ فون و فلور در معرض
خطر بیابانی
 -۸۶شناسایی و مدیریت نقاط داغ ریزگردها
در ایران و کشورهای همسایه به منظور
مهار و کاهش تاثیر آنها
 -۸۷تدوین و اجرای برنامههای مدیریتی و
پادار کردن بودجه برای حفاظت از گونههای
در معرض تهدید و خطر
 -۸۸تضمین حفاظت کافی در محل برای
گونههای در معرض تهدید جهت پرداختن
به اثرات تغییر اقلیم ،تکه تکه شدن
زیستگاهها و بهرهبرداری ناپایدار
 -۸۹تدوین و تقویت مشوقهای اقتصادی
برای تشویق سرمایهگذاری مناسب توسط
بخش خصوصی در مدیریت و حفاظت از
تنوع زیستی (مانند مشوق مالیات سبز)
 -۹۲تخصیص بودجه مناسب به پژوهش در
مورد موضوعات مرتبط با تنوع زیستی از
سوی دستگاههای دولتی و عمومی
 -۹۱توجه به مالیات و حسابداری سبز به
عنوان رکن نظام مالیاتی کشور از سوی
بخش مالی ملی؛ عواید این بخش باید به
صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا به
صرف زدودن آلودگیها از و احیای محیط
زیست گردد.
 -۹۰تقویت همکاری دوجانبه و چندجانبه و
ارتقاء همکاریهای علمی و عملی مشترک
 -۹۳ایجاد مناطق حفاظت فرامرزی (مانند
اندوختگاههای زیست سپهر ،پارکهای
صلح ،سایتهای میراث جهانی و مناطق
حفاظت شده) با کشورهای همسایه
 -۹۴افزایش توان فنی در زمینه
همکاریهای محیط زیستی بین المللی
 -۹۵تقویت مراکز منطقهای با میزبانی

کشور ایران به ویژه مرکز غرب و آسیای
مرکزی کنوانسیون رامسر و موسسه علوم و
فناوریهای محیط زیستی سازمان
همکاریهای اقتصادی
 -۹۶تالش برای ایجاد و تقویت موسسات
منطقهای برای مبارزه با ریزگردها و آلودگی
آب
 -۹۷افزایش همکاری با موسسات بین
المللی و نهادهای حفاظت از تنوع زیستی
(CBD,
CITES, Ramsar, UNESCO-MAB,
)UNCCD, IUCN, IPBES

 -۹۸ارتقاء همکاریهای منطقهای و بین
المللی برای مبارزه با صید غیرقانونی و
قاچاق فون و فلور
 -۹۹لحاظ نمودن دستور کار  ۰۲۳۲برای
توسعه پایدار ( )SDGsدر برنامه توسعه
کشور

