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تقي""يم النش""اطات الجاري""ة   : الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي   -5/9
 واألولويات لبرنامج عمل

 
 مؤتمر األطراف في إجتماعه  توصيإن الهي"ئة الفرع"ية للمش"ورة العلم"ية والتقن"ية والتكنولوجية             

 :الخامس بأن

قرر  عناص"ر ال"برنامج ال"واردة ف"ي الم"رفق له"ذه التوص"ية الت"ي تس"اهم في تنفيذ م                   س"اند ي- 1
  ؛3/2مؤتمر األطراف 

 
 األط"راف والحكوم"ات والم"نظمات الدول"ية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني       ويح"ث - 2

وغ"ير ذل"ك م"ن الهي"ئات ذات الص"لة عل"ى أن تعزز حسب مقتضى الحال وتنفذ برنامج العمل وأن تشجع                    
التعاون اإلقليمي والمواضيعي ، حسب اإلقتضاء ، في حدود هذا اإلطار ؛

 م"ن اإلتفاقية  21 ف"ي الحاج"ة إل"ى إتخ"اذ تداب"ير لتوف"ير الس"ند المال"ي وفق"ًا للم"ادة                      وي"نظر - 3
 لألنشطة وبناء القدرات في سبل تنفيذ برنامج العمل ؛

 من األمين التنفيذي أن يدعو منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أن تواصل          ويطلب- 4
مثل (أن يوسع دائرة التعاون بدعوة منظمات أخرى ذات صلة العم"ل م"ع الهي"ئات األخ"رى المختص"ة ، و      

ب"رنامج األم"م الم"تحدة اإلنمائ"ي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ،                   
والمراآز التابعة للفريق اإلستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية ومراآز البحوث الزراعية الدولية    

لدعم تنفيذ برنامج العمل ولتفادي إزدواجية األنشطة ) اد العالمي لحفظ الطبيعية والموارد الطبيعية   واإلتح" 
. 

 
 المرفق

 
 مشروع برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي

 
 األهداف والنهج والمبادئ اإلرشادية العامة   -ألف 

 
مجال التنوع البيولوجي الزراعي الغرض العام من برنامج العمل هو تعزيز أهداف االتفاقية في         - 1

4/6 و3/11 و2/15 المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف والسيما المقررات عـمتمشيًا 
الزراعة المستدامة  (21 من جدول أعمال القرن 14وسيساهم برنامج العمل هذا أيضًا في تنفيذ الفصل . 

 .تنوع البيولوجي الزراعي ويرد بالتذييل وصف لنطاق ال) . والتنمية الريفية
 
 لمؤتم""ر 3/11 م""ن المق""رر  1وعل""ى نح""و أش""د تحدي""دًا، ف""أن األه""داف آم""ا ج""اءت ف""ي الفق""رة       - 2

 :األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي 
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تعزي""ز اآلث""ار اإليجاب""ية وتخف""يف اآلث""ار الس""لبية لألنظم""ة والممارس""ات الزراع""ية عل""ى   )أ(
 ي في األنظمة اإليكولوجية الزراعية وتراآبها مع األنظمة اإليكولوجية األخرى ؛التنوع البيولوج

 
تعزي"ز الص""يانة واالس""تخدام المس""تدام للم""وارد الجين""ية ذات الق""يمة الحال""ية أو االحتمال""ية  )ب(

 للغذاء والزراعة ؛
 

 .تعزيز التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية )ج(
 
 :والعناصر المقترحة في برنامج العمل قد وضعت مع مراعاة ما يلي - 3
 

مس"اندة وض"ع اس"تراتيجيات وب"رامج وخط"ط عم"ل وطنية ترآز على التنوع البيولوجي              )أ(
 لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وتعزيز       3/11الزراع"ي ، تمش"يًا مع المقرر        
 امج والسياسات القطاعية والمشترآة بين عدة قطاعات ؛إدماجها في الخطط والبر

 
اإلس"تفادة م"ن خط"ط العم"ل وال"برامج واالس"تراتيجيات الدول"ية القائمة التي وافقت عليها             )ب(

ال"بلدان، والس"يما خط"ة العم"ل العالم"ية م"ن أج"ل الصيانة واالستخدام المستدام للموارد الجينية للنبات من                  
س""تراتيجية العالم""ية إلدارة الم""وارد الجين""ية للح""يوانات الزراع""ية، واالتفاق""ية أج""ل الغ""ذاء وال""زراعة، واال

 الدولية لحماية النبات ؛
 

تحقيقًا للتنسيق مع برامج العمل األخرى المتصلة بالموضوع، في إطار االتفاقية المتعلقة )ج(
اجي والتنوع البيولوجي للمياه    بالت"نوع البيولوج"ي ، بم"ا في ذلك البرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحر             

الداخل""ية والت""نوع البيولوج""ي ال""بحري والس""احلي واألراض""ي الجاف""ة وش""به الرط""بة ، وآذل""ك ف""يما ي""تعلق   
بالمس""ائل المش""ترآة بي""ن ع""دة قطاع""ات م""ثل إمكان""يات التوص""ل وتقاس""م الم""نافع واالس""تعمال المس""تدام         

 ؛) ي (8تصنيف والمسائل المتعلقة بالمادة والمؤشرات واألنواع الغريبة، والمبادرة العالمية لل
 

تعزي"ز ال"توافق النش"اطي والتنس"يق، ل"تفادي االزدواجية، بين البرامج ذات الصلة التابعة       )د(
لمنظمات دولية مختلفة، وبين البرامج على المستويات الوطنية واإلقليمية التي وضعت برعاية المنظمات 

العم"ل الت"ي ل"دي آ"ل م"نظمة، والسلطة الحكومية الدولية للهيئات              الدول"ية، م"ع اح"ترام التكل"يفات وب"رامج           
 .اإلشرافية المختلفة واللجان وغيرها من المحافل 

 
ع"ند تنف"يذ ب"رنامج العم"ل ف"أن نه"ج األنظم"ة اإليكولوج"ية ال"ذي أخ"ذ ب"ه بموجب االتفاقية المتعلقة             - 4

ي""نطوي عل""يه عل""ى تع""اون بي""ن وتطب""يق ه""ذا ال""نهج ي""نطوي ض""من م""ا . بالت""نوع البيولوج""ي س""وف يط""بق
ة وعلى تحقيق الالمرآزية في اإلدارة إلى أدني مستوى مناسب، وعلى التوزيع العادل  ـالقطاعات المختلف 

، وعل"""ى االس"""تعمال الم"""توائم لسياس"""ات إداري"""ة يمك"""ن أن ت"""تعامل م"""ع الموض"""وعات المحفوف"""ة   م"""نافعلل
وسوف ينبني التنفيذ .  الظروف المتغيرةبالش"كوك، والتي تعدل في ضوء ما يكتسب من خبرة وفي ضوء      

. من االتفاقية ) ي (8على المعرفة واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات المحلية مما يستكمل المادة     
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وم""ن المطل""وب األخ""ذ ب""نهج م""تعدد التخصص""ات ، ي""أخذ ف""ي الحس""بان المس""ائل العلم""ية واالجتماع""ية            
 .واالقتصادية 

 
وتنف""يذ ذل""ك . 3/11 ق""د وض""ع ف""ي ض""وء ق""اعدة العم""ل الم""رفقة بالمق""رر  ب""رنامج العم""ل المق""ترح- 5

 م"ن ال"برنامج سوف يلقي مزيدًا من الضوء على الوضع القائم واالتجاهات في       1والس"يما تنف"يذ العنص"ر       
 .التنوع البيولوجي الزراعي 

 
 العناصر المقترحة لبرنامج العمل   -باء 

 
اآلت"ية ل"برنامج عمل مقترحة آخيارات ينظر فيها مؤتمر   وتأسيس"ًا عل"ى م"ا س"بق، ف"إن العناص"ر            - 6

ومن المهم أن يالحظ أن العناصر األربعة في البرنامج مقصود منها أن يساند آل منها اآلخر  . األطراف  
وتبعًا لذلك ، فأن ترتيب العناصر ال     . ذلك أن مخرجات بعض العناصر سوف تغذي العناصر األخرى          : 

وإن آ""ان ف""رض األولوي""ات ف""ي األنش""طة ف""ي آ""ل عنص""ر م""ن  . ف""ي التنف""يذ ي""نطوي عل""ى ترتي""ب تتابع""ي 
عناص""ر ال""برنامج أم""ر ض""روري آم""ا ورد ف""ي األقس""ام الم""تعلقة بالط""رائق والوس""ائل والتوقي""ت المن""تظر  

فعلى سبيل . ويمك"ن إتخ"اذ مبادرات تعاونية ُمَوجهة داخل إطار برنامج العمل هذا       . للمخ"رجات الم"توقعة   
بناء على توصية حلقة عمل ساو باولو حول حفظ وإستدامة          " م"بادرة دول"ية للملقحات    "اح  الم"ثال ت"م إق"تر     

 .إستخدام الملقحات في الزراعة مع الترآيز على النحل 
 

  التقييمات  -1عنصر البرنامج 
 

الهدف التشغيلي

 إج""راء تحل""يل ش""امل للوض""ع الق""ائم واالتجاه""ات ف""ي الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي عل""ى ال""نطاق    
بم"ا ف"ي ذلك الترآيز على السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي   (العالم"ي، وألس"بابها األساس"ية     

 .وآذلك المعارف المحلية إلدارته ) الزراعي
 

األساس المنطقي

 العمل يإن العمليات التي تجري في التقييمات الموجهة قطريًا هي عمليات موجودة فعًال أو يجر
والتقييمات تستفيد من ،    . النسبة لمكونات الموارد الجينية للمحاصيل والحيوانات الزراعية      على إنجازها ب  

وهناك أيضا آثير من المعلومات بشأن الموارد التي . وتسهم في وضع نظم بيانات شاملة وأنظمة إعالمية
ناخ"""ية وع"""ن الغط"""اء األرض"""ي واس"""تعماله ، الم"""ناطق الم  ) ال"""تربة ، والم"""اء(توف"""ر األس"""اس لل"""زراعة  
ب"يد أن الحاج"ة ق""د تتطل"ب إج"راء تقي"يمات إض""افية عل"ى س"بيل الم"ثال للم""وارد         . واإليكولوج"ية الزراع"ية   

الجين"ية الجرثوم"ية، وخدم"ات ال"نظام اإليكولوج"ية الت"ي يوف"رها الت"نوع البيولوج"ي الزراع"ي م"ثل تدوير                     
تص""ادية المتص""لة بالت""نوع  المغذي""ات وض""بط اآلف""ات واألم""راض والتلق""يح ، وللجوان""ب اإلجتماع""ية واإلق  

ويع"د فه"م األس"باب األساس"ية لفق"ر الت"نوع البيولوج"ي الزراع"ي مح"دودًا م"ثل فهم                 . البيولوج"ي الزراع"ي     
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وباإلض""افة إل""ى ذل""ك ف""أن تقي""يمات  . العواق""ب م""ثل ه""ذا الفق""ر بالنس""بة ألداء ال""نظم اإليكولوج""ية الزراع""ية 
.  تقييم متكامل للتنوع البيولوجي الزراعي آكلالمكون"ات المخ"تلفة تج"ري على نحو منفصل، فليس هناك      

وه"ناك أيض"ا نق"ص في المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها والتي تكون مقبولة قبوًال واسعًا ، والمتعلقة        
ومزيد من تنمية وتطبيق هذه المؤشرات ، وآذلك منهجيات التقييم، . بالتنوع البيولوجي لمختلف المكونات

ل األوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي ومختلف مكوناته،      أمر الزم للسماح بتحلي   
 ) .2أنظر عنصر البرنامج (ولتسهيل تبين الممارسات الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي 

 
 األنشطة

 
ارير مساندة التقييمات الجارية أو المزمعة للمكونات المختلفة للتنوع البيولوجي الزراعي مثل التق 1-1

 والتقرير األول عن حالة الموارد العالمية 2ع"ن حال"ة الم"وارد الجين"ية النبات"ية العالم"ية لألغذية والزراعة       
الجينية الحيوانية لألغذية والزراعة، وآذلك التقارير ذات الصلة األخرى والتقييمات التي أجرتها منظمة             

ضوعة بناء على اإلحتياجات القطرية عن األم"م الم"تحدة لألغذي"ة وال"زراعة وغ"يرها م"ن المنظمات المو          
 .طريق عمليات إستشارية 

 
وض""ع وتنم""ية تقي""يمات مح""ددة للعناص""ر اإلض""افية ف""ي الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي الت""ي توف""ر     1-2

وقد يشمل هذا تقييمات موجهة للمجاالت   . 2الخدمات اإليكولوجية تستند إلى مخرجات عنصر البرنامج        
 ) .يل المثال فقدان الملقحات وإدارة اآلفات وتدوير المغذياتوعلى سب(ذات األولوية 

 
وضع منهجيات وتقنيات لتقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي، 1-3

 :شامًال 
 

بالنس""بة لمجموع""ة مح""دودة م""ن المعاي""ير والمؤش""رات ف""ي الت""نوع البيولوج""ي لل""زراعة،   )أ(
م لالتجاهات القائمة واألوضاع بمختلف األنظمة اإلنتاجية والبيئات، واآلثار العديدة لتسهيل الرصد والتقيي

 5/11ال"ناجمة  ع"ن الممارسات المختلفة، اإلعتماد ما أمكن على ما هو جار من عمل ، ووفقـًا للتوصية                 
 للهيئة الفرعية المتعلقة بتطوير مؤشرات للتنوع البيولوجي ؛

 
 م""تفق عل""يهما لألنظم""ة اإليكولوج""ية الزراع""ية وأنظم""ة     األخ""ذ بمص""طلحات وتص""نيف  )ب(

اإلنتاج لتسهيل المقارنة والتحليل بين التقييمات ورصد العناصر المختلفة في التنوع البيولوجي الزراعي، 
 3على جميع المستويات وبجميع المقاييس بين البلدان والمنظمات الشريكة ؛

                                                           
تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة المعنية بالموارد الوراثية امنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة قد قررت أال يبدأ                   2
  .قرير الثاني للموارد الوراثية النباتية العالمية أال بعد إستكمال المفاوضات الخاصة بتنقيح التعهد الدوليإعداد الت

 
يستمد هذا من األنظمة القائمة بدون السعي إلى أن يحل محل تلك األنظمة في مجال التصنيف لألنظمة                                         3

ناطق اإليكولوجية الزراعية والمنار الطبيعية وأنظمة تقييم األراضي         مثًال المجال اإليكولوجي والم   (اإليكولوجية واألنظمة الزراعية     
الهواء ،  (على ان يؤخذ في الحسبان الموارد الفيزيائية           ) البيئات ، وأنظمة الزراعة والنوعيات الزراعية إلى أخره           /وأنظمة اإلنتاج 
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ع البيولوجي الزراعي وخصوصًا من خالل آلية       ت"بادل الب"يانات والمعلوم"ات بشأن التنو         )ج(
غ"رفة المقاص"ة العامل"ة ف"ي ظ"ل االتفاق"ية الم"تعلقة بالت"نوع البيولوجي ، مع البناء على ما هو موجود من               

 شبكات وقواعد بيانات وأنظمة إعالمية ؛
 

باب منهج"ية لتحل"يل إتجاهات التنوع البيولوجي الزراعي وأسبابه األساسية بما فيها األس        )د(
 .اإلجتماعية واإلقتصادية 

 
الطرق والوسائل

تبادل واستعمال الخبرات والمعلومات والنتائج الصادرة عن التقييمات هو أمر سوف يصبح أآثر 
سهولة من خالل األطراف والحكومات والشبكات والتشاور بين البلدان والمؤسسات بما في ذلك استعمال 

 .الشبكات الموجودة إلى آخره

س""وف ) 1-1النش""اط (تقي""يمات للم""وارد الجين""ية المهم""ة لألغذي""ة وال""زراعة الموجه""ة قط""ريًا    وال
يج"ري تنف"يذها م"ن خ"الل ب"رامج الف"او بال"تعاون الوث"يق م"ع الم"نظمات األخ"رى م"ثل الفريق اإلستشاري                       

مات اإلضافية وقد يحتاج األمر إلى إيجاد موارد إضافية لمساندة التقيي. المعني بالبحوث الزراعية الدولية 
، الت"ي س"وف تس"تمد م"ن عناص"ر ال"برامج الموجودة لدى المنظمات الدولية ، ومخرجات          ) 2-1النش"اط   (

 .2عنصر البرنامج 

، س""وف ت""تم مس""اندته م""ن خ""الل أنش""طة  3-1إن ه""ذا العنص""ر م""ن ال""برنامج، خصوص""ًا النش""اط  
ات للتنوع البيولوجي الزراعي،  على وتجمع بين البرامج الموجودة، في سبيل وضع مؤشر         ىحاف"زة، تب"ن   

ووض"""ع مص"""طلحات م"""تفق عل"""يها إل"""ى آخ"""ره م"""ن خ"""الل ط"""رق يك"""ون م"""نها حلق"""ات التدري"""ب التقن"""ية    
وسيكون . واالج"تماعات والمش"اورات والمؤتم"رات بال"بريد اإللكترون"ي وإعداد أوراق مناقشة، واألسفار             

من المنظمات المشارآة ) ي غير نقدي أ(تموي"ل هذه األنشطة الحافزة من خالل األمانة، مع إسهام نوعي            
. 

 
 
 
 
 

توقيت المخرجات المتوقعة

                                                                                                                                                                                   
السكان ، الضغوط المتعلقة باستعمال األراضي ، أنماط آثافة (، وخصائص الموارد البشرية ) المناخ ، األرض ، الماء ، أنواع النبات

  .ودرجة تكامل األسواق) التوطن
  



UNEP/CBD/COP/5/3 
Page 85 
 
 
 

 
…/ 

 بالمؤشرات المحتملة للتنوع البيولوجي الزراعي     -مجموع"ة رئيس"ية من األسئلة القياسية وقائمة         
الت""ي يمك""ن أن تس""تخدمها األط""راف عل""ى المس""توى الوطن""ي ، ومص""طلحات م""تفق عل""يها بش""أن البي""ئات    

 .2002اإلنتاجية، بحلول 

تقاري"ر ع"ن حال"ة الم"وارد الجين"ية العالم"ية ، حس"ب م"ا ه"و مبرمج، مما يؤدي تدريجيًا إلى تقييم              
 .2010ل وتفهم للتنوع البيولوجي الزراعي، مع الترآيز على السلع والخدمات التي يوفرها بحلول ـشام

 
 اإلدارة التكيفية   - 2عنصر البرنامج 

 
الهدف التشغيلي

 والتكنولوج"يات والسياس"ات اإلداري"ة الت"ي تع"زز اآلث"ار اإليجاب"ية وتخف"ف من                  تبي"ن الممارس"ات   
اآلث""ار الس""لبية لل""زراعة عل""ى الت""نوع البيولوج""ي وتع""زز اإلنتاج""ية والمق""درة عل""ى توف""ير وس""ائل الع""يش، 
بتوس""يع نط""اق المع""ارف وال""تفهم والتوع""ية لمخ""تلف الس""لع والخدم""ات الت""ي تقدمه""ا المس""تويات المخ""تلفة    

 .ظائف المتنوعة للتنوع البيولوجي الزراعي والو
 

األساس المنطقي

ويش"""مل . ه"""ناك ب"""رامج واس"""عة ومح"""ددة تحدي"""دًا ج"""يدًا للم"""وارد الجين"""ية لألغذي"""ة وال"""زراعة       
ذل"""""ك تعزي"""""ز الص"""""يانة واس"""""تراتيجيات االس"""""تخدام اإلض"""""افي، ويرآ"""""ز عل"""""ى تعزي"""""ز الص"""""يانة          

وه"""ناك أيض"""ا ع"""دد م"""تزايد م"""ن دراس"""ة    .  آاف"""ياواالس"""تخدام لألن"""واع غ"""ير المس"""تعملة بع"""د اس"""تعماال   
الح"""االت الت"""ي ت"""تعلق م"""ثًال بص"""يانة الم"""وارد الجين"""ية ف"""ي الم"""زارع وف"""ي الموض"""ع، وف"""يما ي"""تعلق             

ب"""يد أن"""ه األم"""ر يح"""تاج إل"""ى م"""زيد م"""ن ال"""تفهم        . ب"""اإلدارة الم"""تكاملة ف"""ي المج"""تمع الخاص"""ة باآلف"""ات     
ويح""""تاج األم""""ر إل""""ي م""""زيد م""""ن   . نتاج""""ية للوظ""""ائف الم""""تعددة للت""""نوع البيولوج""""ي ف""""ي األنظم""""ة اإل  

ال"""بحوث الكث"""يرة ، الت"""ي ت"""تعلق م"""ثًال بال"""نظر ف"""ي العالق"""ة بي"""ن الت"""نوع واس"""تعادة االن"""تعاش واإلن"""تاج      
 .في األنظمة اإليكولوجية الزراعية

ويس"تعمل م"زيج م"ن الممارسات والتكنولوجيات التقليدية والجديدة في الزراعة، التي تستعمل أو        
ت"نوع البيولوج"ي الزراع"ي بط"رق مخ"تلفة، م"ع عواق"ب متميزة على التنوع البيولوجي وعلى          تؤث"ر ف"ي ال    

إن تفهمًا أفضل وتطبيقًا أحسن لهذه التفاعالت المعقدة يمكن أن         . االس"تدامة واإلنتاج"ية لألنظم"ة الزراعية      
 .يةيساعد على األخذ بنظام أمثل في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي في األنظمة اإلنتاج

 الص""ادر ع""ن مؤتم""ر 3/2وم""ثل ه""ذا العم""ل ه""و عم""ل أساس""ي ف""ي س""بيل إدراج أه""داف المق""رر   
األط""راف، ل""تعزيز الوق""ع اإليجاب""ي وتخف""يف الوق""ع الس""لبي لل""زراعة عل""ى الت""نوع البيولوج""ي، وتعزي""ز     

 .اإلنتاجية والمقدرة على توفير سبل العيش 
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 األنشطة
 
في طائفة من البيئات واألنظمة اإلنتاجية وفي آل منطقة، وذلك القيام بسلسلة من دراسات الحالة  2-1

 :من أجل 
 

تحدي""د الس""لع والخدم""ات الرئيس""ية الت""ي يوف""رها الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي وتحدي""د           )أ(
ال""تهديدات الواقع""ة عل""ى ه""ذا الت""نوع ، واإلحت""ياجات لص""يانة وإس""تخدام مكون""ات ه""ذا الت""نوع البيولوج""ي    

 إليكولوجية الزراعية والتهديدات لهذا التنوع ؛الزراعي في النظم ا
 

 تحديد أفضل الممارسات اإلدارية ؛  )ب(
 

رص""د وتقي""يم الوق""ع الفعل""ي واالحتمال""ي لم""ا ه""و موج""ود م""ن تكنولوج""يات زراع""ية وم""ا     )ج(
 .يستجد منها 

 
لفة، آما وسوف يتناول هذا النشاط مهام التنوع البيولوجي الزراعي والتفاعل بين المكونات المخت
 :هي واردة في التذييل لهذا المرفق ، مع الترآيز على مسائل معينة ومشترآة بين عدة قطاعات مثل

 
 الدور والقدرات لألنواع والمنتجات البرية قليلة االستعمال والمهملة ؛  )أ(

 
دور الت""نوع الجين""ي ف""ي توف""ير المقاوم""ة ، وتدن""ية ال""تعرض ، وتعزي""ز الق""درة التكيف""ية      )ب(

 نظمة اإلنتاجية تمشيًا مع البيئات والحاجات المتغيرة ؛األ
 حاالت التوافق النشاطي والتفاعالت بين المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي ؛  )ج(

 
دور الملقح"ات م"ع اإلش"ارة بص"فة خاصة إلى منافعها االقتصادية وآثار األنواع المدخلة            )د(

 رى في التنوع البيولوجي ؛على عناصر التلقيح األصلية والجوانب األخ
 

دور ال""تربة وغ""يرها م""ن الت""نوع البيولوج""ي الموج""ود تح""ت س""طح األرض، ف""ي مس""اندة )هـ(
 األنظمة اإلنتاجية الزراعية، خصوصًا دورة المواد الغذائية ؛

 
آل"يات ال"تحكم ف"ي اآلف"ات واألم"راض، بم"ا ف"ي ذل"ك دور األعداء الطبيعيين وغيرها من               )و(

س""توى الحق""ول والم""ناظر الطبيع""ية، ومقاوم""ة الن""باتات المض""يفة وآث""ار ذل""ك عل""ى إدارة    الكائ""نات عل""ى م
 األنظمة اإليكولوجية الزراعية ؛

 
 الخدمات اإليكولوجية األوسع التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي ؛)ز(
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ا في ذلك دور األنماط المختلفة الزمنية والمكانية في تحديد شكل استعمال األراضي ، بم       )ح(
 مجموعات الموائل المختلفة ؛

 
إمكان""ية اإلدارة الم""تكاملة لس""طح األرض والم""ناظر الطبيع""ية آوس""يلة لحف""ظ وإس""تدامة     )ط(

 .إستخدام التنوع البيولوجي 
 
تبين وتعزيز نشر المعلومات عن ممارسات وتكنولوجيات مجدية من ناحية التكاليف، وما يتصل  2-2

ف"زة، تع"زز الوق"ع اإليجاب"ي وتخف"ف م"ن الوق"ع السلبي للزراعة على التنوع        به"ا م"ن سياس"ات وتداب"ير حا       
 :البيولوجي واإلنتاجية والمقدرة على توفير سبل العيش وذلك من خالل 

 
تحال"يل ش"املة ف"ي أنظم"ة إنتاجية مختارة للتكاليف والمنافع التي توفرها دراسات إدارية                )أ(

 بق""يمة الس""لع والخدم""ات الت""ي يوف""رها الت""نوع البيولوج""ي   ، وال""نهوض1-2بديل""ة آم""ا تتبي""ن م""ن النش""اط  
 الزراعي ؛

 
تحاليل شاملة لتأثيرات اإلنتاج الزراعي بما في ذلك بشكليها الواسع والمكثف على البيئة   )ب(

 وتبين الطرائق لتخفيف الوقع السلبي وتعزيز الوقع اإليجابي ؛
 

م""ع الم""نظمات الدول""ية ذات الص""لة ، ف""ي   تحدي""د السياس""ات المناس""بة ، بال""تعاون الوث""يق    )ج(
التس"ويق وال"تجارة عل"ى الص"عيد الدول"ي والص"عيد المحل"ي والتداب"ير القانونية واالقتصادية التي قد تعزز                 

 :الممارسات المفيدة 
 

 ترويج المحاصيل المهملة أو المستعملة استعماًال قليًال ؛'1'
 

 والترويج للمعارف المحلية واألصلية ؛'2'
 

والتداب""ير إلض""افة ق""يمة لمن""تجات أنظم""ة اإلن""تاج الت""ي تس""اند الت""نوع البيولوج""ي  '3'
 وتنوع فرص السوق ؛

 
 وتدابير التوصل وتقاسم المنافع والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية ؛'4'

 
 11والتدابير السليمة إقتصاديًا وإجتماعيًا التي تعمل بمثابة حوافز ، وفقًا للمادة             '5'

  ؛22ة التنوع البيولوجي وتمشيًا مع المادة من إتفاقي
 

 .والتدريب وبناء القدرات لدعم ما تقدم ذآره  ‘6‘
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الطرق والوسائل

ستجرى المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث بتأييد من المنظمات                     
تسهيل التغذية المرتدة      الدولية دراسات حالة لحفز إعداد الدراسات وتعبئة األموال ونشر النتائج و                          

وقد يحتاج األمر إلى إيجاد موارد        . والدروس المستفادة للقائمين بدراسات الحالة ولواضعي السياسات            
لتعزيز مثل هذه الدراسات وتحليل النتائج وتوفير ما يلزم من بناء القدرات والموارد البشرية خصوصًا                   

وعندما . تقسيمات اإلدارية للمناطق المختلفة      على المستوى المشترك بين الجماعات أو على صعيد ال                
يتبين وجود حالة، مثًال من خالل الدروس المستفادة من دراسات حالة سابقة ، فسيتم التشاور مع الهيئة                      
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو مع مؤتمر األطراف للنظر في تطوير برامج إقليمية أو 

 . أو أنشطة البحوث المرآزة عالمية آدراسات الحالة
 

توقيت المخرجات المتوقعة

وينبغ""ي أن تك""ون  . 2005ثالثي""ن دراس""ة حال""ة مخ""تارة ي""تم نش""رها وتحل""يلها وتوزيعه""ا بحل""ول  
دراس""ات الحال""ة ه""ذه ذات ص""فة تمثيل""ية للمس""ائل اإلقليم""ية ، وأن تعط""ي أولوي""ات ألفض""ل الممارس""ات        

 .ا على نطاق واسع والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقه
 

 بناء القدرات   - 3عنصر البرنامج 
 

الهدف التشغيلي

تعزي""ز ق""درات المزارعي""ن ومج""تمعاتهم وم""نظماتهم وغ""يرهم م""ن أص""حاب المص""لحة بم""ا ف""يها     
الشرآات الزراعية على إدارة شؤون التنوع البيولوجي الزراعي حتى يتمكنوا من زيادة الفوائد المستمدة  

 .دام التنوع البيولوجي الزراعي والترويج لزيادة نشر الوعي والتصرف المسؤول من إستدامة إستخ
 

األساس المنطقي

ن إدارة الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي أم""ر يخ""ص الكثيري""ن م""ن أص""حاب المص""لحة وغال""بًا م""ا     إ
ولذا فمن الضروري . ي"نطوي أيضا على تحويل التكاليف والمنافع بين مجموعات من أصحاب المصلحة         

ج""دًا وض""ع آل""يات ل""يس فق""ط للتش""اور بي""ن مجموع""ات أص""حاب المص""لحة ولك""ن أيض""ا ف""ي س""بيل تس""هيل   
.إسهامهم الفعلي في صنع القرار وفي تقاسم المنافع 

واإلدارة المس"تدامة للت"نوع الزراع"ي من جانب المزارعين ومجتمعاتهم بصفة خاصة، هو شرط         
أن . غذية واألمن الغذائي، ولحماية الموارد الطبيعيةمس"بق ض"روري لتحق"يق ال"زيادات المس"تدامة في األ       

الص""ادر ع""ن مؤتم""ر األط""راف يش""جع األط""راف عل""ى تعزي""ز تعب""ئة         ) ج (17، الفق""رة 3/11المق""رر 
مج"تمعات المزارعي"ن، بم"ا ف"يها المج"تمعات األص"لية والمحل"ية، ف"ي س"بيل وض"ع وص"يانة واستعمال ما                        
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. ستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في القطاع الزراعي       لديه"م م"ن مع"رفة وممارس"ات ف"ي الصيانة واال           
 من المقرر نفسه، إلى إنشاء وإستبقاء محافل على المستوى المحلي 15وال"بلدان مدع"وة، بموج"ب الفق"رة       

عي""ن وغ""يرهم م""ن أص""حاب المص""لحة إليج""اد ش""راآات  اللمزارعي""ن والقائمي""ن بالبح""ث والمرش""دين الزر
ة إل"ى حد بعيد لتحسين إدارة الجوانب األخرى في التنوع الزراعي على  وه"ناك ق"درة غ"ير محقق"     . حقيق"ية 

مس"توى ال"نظام االيكولوجي الزراعي ، عن طريق استراتيجيات التربية التشارآية واإلنتقاء ، على سبيل         
ويمك""ن لمجموع""ات المزارعي""ن وغ""يرهم م""ن م""نظمات المنتجي""ن أن تس""هم ف""ي تعزي""ز اه""تمام      . الم""ثال 

د أحس"ن األنظم"ة اإلنتاج"ية المس"تدامة والمت"نوعة، وت"بعًا لذلك تعزيز التدابير المسؤولة                 المزارعي"ن بإيج"ا   
ويتزايد تأثير منظمات المستهلكين    . الم"تعلقة بالص"يانة واالس"تعمال المس"تدام للت"نوع البيولوج"ي الزراعي            

 .في هذا الصدد 
 

 األنشطة
 
 الزراع""ي ب""تعزيز الش""راآات ف""يما بي""ن  التش""جيع عل""ى زي""ادة الق""درات إلدارة الت""نوع البيولوج""ي   3-1

الباحثين وموظفي اإلرشاد الزراعي والمزارعين في برامج البحث والتطوير للحفظ واإلستخدام المستدام      
ولتحقيق ذلك ، ينبغي تشجيع البلدان إلقامة وإستيفاء محافل للمزارعين . للت"نوع البيولوج"ي ف"ي الزراعة        

ي""ن يس""تخدمون المع""رفة التقل""يدية والباحثي""ن وموظف""ي اإلرش""اد      رعي""ن األص""ليين الذ ابم""ا ف""ي ذل""ك المز  
 ."الزراعي وغيرهم من أصحاب المصلحة لتطوير شراآات حقيقية تشمل برامج التدريب والتثقيف 

 
تحسين قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على وضع إستراتيجيات ومنهجيات للحفظ في الموقع 3-2

 .تنوع البيولوجي الزراعي ، إعتمادًا على نظم المعرفة األصلية واإلستخدام المستدام وإدارة ال
 
توف""ير ف""رص للمزارعي""ن والمج""تمعات المحل""ية وغ""يرهم م""ن مجموع""ات أص""حاب المص""لحة،      3-3

للمس"اهمة ف"ي وض"ع وتنف"يذ استراتيجيات وطنية وخطط وبرامج وطنية للتنوع البيولوجي الزراعي، من             
 . الل هيئات للحكم المحليخالل سياسات وخطط المرآزية ومن خ

 
تحدي""د وتش""جيع تحس""ينات ممك""نة ف""ي بي""ئة السياس""ة العام""ة، بم""ا ف""ي ذل""ك ترتي""بات تقاس""م الم""نافع  3-4

 .والتدابير الحافزة لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحلي
 
 اإلنتاجية المستدامة بين تعزي"ز الوع"ي بش"أن قيمة ووظائف التنوع البيولوجي الزراعي من أجل      3-5

م""نظمات المنتجي""ن وتعاون""يات ال""زراعة والمش""اريع ال""زراعة وبالنس""بة للمس""تهلكين بقص""د تش""جيع الق""يام   
 .بممارسات مسؤولة

 
تعزي""ز ش""بكات المزارعي""ن وم""نظمات المزارعي""ن عل""ى المس""توى اإلقليم""ي لت""بادل المعلوم""ات       3-6

 .والخبرات 
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الطرق والوسائل

ن ال"برنامج ينبغ"ي تنف"يذه أوًال م"ن خ"الل م"بادرات داخ"ل ال"بلدان ، تشمل خدمات         ه"ذا العنص"ر م"     
اإلرش""اد ، والحكوم""ات المحل""ية، والم""نظمات التعليم""ية وم""نظمات المج""تمع المدن""ي ، ش""املة م""نظمات          

وهذا العنصر من البرنامج من     . المنتجي"ن والمس"تهلكين وآليات تشجع التبادل بين المزارعين        /المزارعي"ن 
 أن يشمل أوسع نطاق ممكن من منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات التي ليست مرتبطة في شأنه

 .المعتاد بمبادرات التنوع البيولوجي

م"ن الم"رجح أن يك"ون ال"تمويل قائم"ًا عل"ى أس"اس المشروعات أو البرامج، والمساندة الحافزة قد                  
م"ية وم"نظمات ومرافق وآليات تمويل وذلك بقصد         يل"زم توف"يرها م"ن خ"الل ب"رامج وطن"ية وإقليم"ية وعال              

المس"اندة بصفة خاصة لبناء القدرات والتبادل والتغذية المرتدة للمعلومات المتعلقة بالسياسات واألسواق،             
 من البرنامج، بين المنظمات المحلية وواضعي السياسات 2ولل"دروس المس"تفادة م"ن ذل"ك وم"ن العنص"ر           

 .قليمي والعالمي العامة على الصعيد الوطني واإل
 

 توقيت المخرجات المتوقعة
 

اإلنش"اء التدريج"ي لمح"افل عل"ى المس"توى المحل"ي وش"بكات إقليم"ية ، م"ع تغطية مستهدفة تشمل                   
  .2010 مجتمع، بحلول عام 1000على األقل 

 
أم"ثلة عل"ى الص"عيد القط"ري لآلل"يات التشغيلية للمشارآة من جانب طائفة واسعة من مجموعات                  

  .2002مصالح بما فيها منظمات المجتمع المدني، بحلول أصحاب ال
 

  .2010إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية في معظم البرامج الوطنية بحلول عام 
 
 
 
 
 
 

 اإلدراج في صلب الموضوع الرئيسي   - 4عنصر البرنامج 
 

الهدف التشغيلي

المس""تدام للت""نوع البيولوج""ي  مس""اندة وض""ع خط""ط واس""تراتيجيات وطن""ية للص""يانة واالس""تعمال     
 .الزراعي وتشجيع إدماجها في صلب الخطط والبرامج القطاعية والمشترآة بين القطاعات 
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األساس المنطقي

 م"ن ال"بلدان بدأت في الوقت الحاضر في وضع استراتيجيات للتنوع البيولوجي وخطط               أن آث"يراً  
، ول"""دى الكث"""ير م"""نها ع"""دد م"""ن السياس"""ات     عم"""ـل ف"""ي إط"""ار االتفاق"""ية الم"""تعلقة بالت"""نوع البيولوج"""ي      

 وباإلضافة إلى ذلك وافقت 4واالستراتيجيات والخطط األخرى المتعلقة بالزراعة والبيئة والتنمية الوطنية  
ال"بلدان عل"ى خط"ط عم"ل عالمية بالنسبة للعناصر الرئيسية للتنوع البيولوجي مثل الموارد الجينية للنبات             

 وخطة عمل القمة العالمية لألغذية، وافقت       21ي ج"دول أعم"ال القرن       م"ن أج"ل األغذي"ة وال"زراعة ، وف"          
 .على خطط للتنمية المستدامة واألمن الغذائي بصفة عامة

ت"تولى وزارات ال"زراعة ف"ي معظ"م ال"بلدان تنف"يذ األنش"طة المتصلة بالتنوع البيولوجي الزراعي             
 بمكون""ات الت""نوع البيولوج""ي   وه""ناك حاج""ة واض""حة ل""تعزيز خط""ط العم""ل الخاص""ة    . بص""ورة رئيس""ية  

الزراع"ي ف"ي خط"ط التنم"ية القطاع"ية المعنية باألغذية والزراعة ، والغابات ومصائد األسماك، ولتعزيز       
وإل""ى جان""ب ب""رامج عم""ل  . تض""افر الجه""ود وتف""ادي اإلزدواج""ية بي""ن الخط""ط بالنس""بة للعناص""ر المخ""تلفة  

 .التنوع البيولوجي في الخطط الوطنيةمواضيعية أخرى، يمكن أن يسهم ذلك في إدماج اعتبارات 

ويتطل"ب وض"ع وتنف"يذ خط"ط العم"ل معلوم"ات موثوق"ة وميس"رة ، غير أن آثيرًا من البلدان ليس          
لدي"ه أنظمة متقدمة لإلعالم واالتصاالت واإلنذار المبكر، أو ليس لديها المقدرة على االستجابة للتهديدات        

 .المحددة
 

 األنشطة
 
مؤسس"ي وآل"يات السياسات والتخطيط في سبيل إدخال قضية التنوع البيولوجي            مس"اندة اإلط"ار ال     4-1

الزراع"ي ف"ي ص"لب االس"تراتيجيات وخط"ط العم"ل الزراع"ية، وإدماجه"ا في استراتيجيات وخطط أوسع                    
 :تتعلق بالتنوع البيولوجي وذلك من خالل 

 
االتجاه""ات ف""ي مس""اندة المؤسس""ات ذات الص""لة ف""ي الق""يام بتقي""يمات وطن""ية ع""ن حال""ة و     )أ(

 التنوع البيولوجي الزراعي في سياق ما يجرى من تقييمات تتعلق بالتنوع البيولوجي والقطاعات ؛
 

وض"ع سياسة ومبادئ إرشادية للتخطيط، ومواد تدريب، ومساندة مبادرات بناء القدرات       )ب(
ي"ئة، في سبيل وضع  عل"ى ص"عيد السياس"ة العام"ة والمس"تويات التقن"ية والمحل"ية، ف"ي مج"ال ال"زراعة والب                

وتنف""يذ ورص""د وتقي""يم السياس""ات وال""برامج والتداب""ير الرام""ية إل""ى الص""يانة واالس""تعمال المس""تدام للت""نوع   
 البيولوجي ؛

 
                                                           

 
يشمل ذلك خطط القطاع الزراعي وخطط العمل الوطنية في مجال البيئة ، واإلستراتيجية الوطنية للتنمية                                 4

  .ونحو ذلكالمستدامة ، وخطط العمل الوطننية للغابات ، وخطط البنك الدولي للتعديل الهيكلي 
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تحس""ين المش""اورات والتنس""يق وتقاس""م المعلوم""ات داخ""ل ال""بلدان بي""ن نق""اط االتص""ال          )ج(
قائم"ة بالتنس"يق، لتعزيز تضافر الجهود في   والمؤسس"ات ال"رائدة، واللج"ان التقن"ية ذات الص"لة والهي"ئات ال       

 .تنفيذ خطط عمل متفق عليها والتنسيق بين ما يجرى من عمليات تقييم وعمليات حكومية دولية 
 
مس"اندة وض"ع أو تطوي"ع األنظم"ة ذات الصلة في مجال المعلومات واإلنذار المبكر واالتصاالت          4-2

البيولوج"ي الزراع"ي وم"ا يق"ع عل"يه م"ن تهديدات، دعمًا         للتمكي"ن م"ن الق"يام بتقي"يم فع"ال ألوض"اع الت"نوع               
 .لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وآليات لالستجابة المناسبة 

 
تعزي"ز التوع"ية الجماه"يرية بالس"لع والخدم"ات الت"ي يوف"رها التنوع البيولوجي الزراعي ، وقيمة               4-3

 .وأهمية هذا التنوع للزراعة وللمجتمع بشكل عام 
 
ع األنش"طـة الجاريـ"ة والمخطط"ة للحف"ظ ف"ي المزارع وداخـل الوضـع الطبيعي وخارجـه،                 تش"جي 4-4

 .وال سيما في بلدان المنشأ ، للمصادر الجينية المتنوعة لألغذية والزراعة ، بما في ذلك فصائلها البرية 
 

الطرق والوسائل

آليات التنسيق وعمليات ت"نفذ األنش"طة أساس"ًا عل"ى المستوى الوطني من خالل تعزيز االتصال و             
التخط"يط الت"ي يش"ترك ف"يها جم"يع مجموع"ات أص"حاب المصالح ، على أن تسهل ذلك المنظمات الدولية                      

.وآليات التمويل 

مثل مساندة (ج الجارية   ـوه"ذا العنص"ر من البرنامج ينبغي أن يعتمد على الخبرة التي لدى البرام             
والقيام بتحليل دقيق للممارسات المعمول ) يولوجي الوطنيةاليونيب لالستراتيجيات وخطط عمل التنوع الب

.بها 

ينبغ"""ي للمش"""روع وال"""برامج الوطن"""ية واإلقليم"""ية والدول"""ية الت"""ي تع"""الج وض"""ع السياس"""ة العام"""ة   
والمؤسس""ات ف""ي قطاع""ات معي""نة، أن تراع""ي حس""ب مقتض""ى الح""ال ض""رورة  ال""تكامل بي""ن القطاع""ات     

 . مبادئ توجيهية في سياق أهداف هذا العنصر البرنامجيعلى غرار ذلك، ينبغي وضع. المختلفة
وق"د يحتاج األمر إلى تحديد موارد لمواصلة تطوير أو تطويع أنظمة اإلنذار المبكر، بما في ذلك         
المق"درة عل"ى تبي"ن العت"بات والتداب"ير الالزم"ة، وآلل"يات االس"تجابة الفاعل"ة والمس"تدامة الت"ي تعت"بر أمثلة                        

 .تهديدات على الصعيد المحلي والوطني وفوق الوطنيرائدة، لمواجهة ال
 

توقيت المخرجات المتوقعة

ال""زيادة التدريج""ية ف""ي المق""درة عل""ى الص""عيد الوطن""ي عل""ى إدارة ش""ؤون المعلوم""ات والتقي""يم          
1 و 1-1اك أآثر من مائة بلد سوف يشارك في التقييمات المختلفة في نطاق النشاطين ـهن.  واالتصاالت

 .2005عام  بحلول 2-
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التنسيق بين التقييمات القطاعية وخطط العمل على الصعيد الوطني في معظم البلدان بحلول عام            
2005 .

بش"أن موض"وعات س"وف تحدد طبقًا    (طائف"ة م"ن الم"بادئ التوجيه"ية تنش"ر عل"ى الص"عيد الدول"ي          
 ) .لالحتياجات على الصعيدين الوطني واإلقليمي

 
 تذييل

 
 لوجي الزراعينطاق التنوع البيو

 
أن مص""طلح الت""نوع البيولوج"""ي الزراع""ي ه"""و مص""طلح واس"""ع يش""مل جم"""يع عناص""ر الت"""نوع       - 1

البيولوج"""ي المتص"""لة باألغذي"""ة وال"""زراعة ،  وجم"""يع مكون"""ات الت"""نوع البيولوج"""ي الت"""ي تش"""كل ال"""نظام    
المستوي الجيني اإليكولوجي الزراعي، ومختلف أنواع الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة على   

ومس"توى األن"واع وال"نظم اإليكولوج"ية، الالزمة لمساندة الوظائف األساسية للنظام اإليكولوجي الزراعي      
 لمؤتم""ر األط""راف ف""ي اإلتفاق""ية الم""تعلقة بالت""نوع    3/11وه""يكله وعمل""ياته وفق""ًا للم""رفق األول للمق""رر    

 .البيولوجي 
 
ي يتسم به التنوع البيولوجي وخصائصه المميزة     بالطابع الخاص الذ  "أع"ترف مؤتم"ر األط"راف       - 2

 : والسمات المميزة تشمل ما يلي 5" ومشاآله التي تتطلب حلوًال متميزة
 

أن الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي جوه""ري للوف""اء باحت""ياجات البش""ر م""ن الغ""ذاء وض""مان    )أ(
 آسب العيش ؛

 
ونات ذلك التنوع تعتمد على يدي"ر الم"زارعون التنوع البيولوجي الزراعي وآثير من مك      )ب(

ه"ذا التأث"ير البش"ري والمعرفة والممارسات الزراعية التي يقوم بها السكان األصليون هي جزء ال يتجزأ                   
من إدارة التنوع البيولوجي الزراعي ؛

 در آبير من التكافل بين البلدان فيما يتعلق بالموارد الجينية لألغذية والزراعة ؛ـهناك ق )ج(
 

يتعلق بالمحاصيل والحيوانات األليفة، يكون التنوع داخل األنواع أمرًا ال يقل أهمية فيما )د(
 عن التنوع بين األنواع الذي إتسع إطاره آثيرًا عن طريق الزراعة ؛

 

                                                           
 . الصادر عن مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2/15أنظر المقرر  5
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بس""بب درج""ة اإلدارة البش""رية للت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي، ف""أن ص""يانته ف""ي األنظم""ة     )هـ(
 اإلستخدام المستدام ؛اإلنتاجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب

 
وم"ع ذل"ك ف"أن قس"مًا آبيرًا من التنوع البيولوجي، يحفظ اآلن خارج الوضع الطبيعي في        )و(

 بنوك للجينات أو في مواد المربين ؛
 

إن ال""تفاعل بي""ن البي""ئة والم""وارد الجين""ية وممارس""ات اإلدارة ال""ذي ي""تم داخ""ل الوض""ع        )ز(
ية يسهم غالبًا في الحفاظ على جانب حيوي من التنوع البيولوجي الطبيع"ي فـي النظم اإليكولوجية الزراع     

 ؛
 
 :يمكن تحديد اإلبعاد اآلتية للتنوع البيولوجي الزراعي- 3

 :الموارد الجينية لألغذية والزراعة بما في ذلك  (أ)
 

الم"وارد الجين"ية للن"بات بم""ا ف"يها األن"واع الت"ي تع""يش ف"ي المراع"ي والمس""احات         '1'
6رد الجينية للغابات ؛البرية، والموا

7الموارد الجينية الحيوانية شاملة الموارد الجينية لألسماك ؛‘2‘

 الموارد الجينية الجرثومية ؛‘3‘
 

 بما فيها األنواع المستزرعة ، واألنواع المدجنة، ،وتش"كل ه"ذه الوح"دات الرئيس"ية لإلن"تاج ف"ي ال"زراعة            
 ؛ والنباتات والحيوانات البرية المدارة علميًا

 
وتش""مل طائف""ة  . مكون""ات الت""نوع البيولوج""ي الزراع""ي الت""ي توف""ر خدم""ات إيكولوج""ية      )ب(

 :متنوعة من الكائنات في نظم اإلنتاج الزراعي ، والتي تسهم بدرجات متفاوتة في أمور من منها

 تدوير المغذيات ، وتحلل المادة العضوية والمحافظة على خصوبة التربة ؛ ‘1‘

ات واألمراض ؛مكافحة اآلف ‘2‘
                                                           

وألغراض هذه المذآرة،   . يجري بحث الموارد الجينية في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات               6
  .الزراعيةينصب الترآيز على األشجار التي تعد جزءًا ال يتجزأ  من النظم 

 
يمكن بحث جوانب الموارد الجينية لألسماك في إطار برامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية                                7

يعد جزءًا من النظم     الذي  والتنوع البيولوجي البحري والساحلي ولغراض برنامج العمل هذا ، ينصب الترآيز على إنتاج األسماك                      
  .الزراعية
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 التلقيح ؛‘3‘
 

ص"يانة وتحس"ين الح"ياة ال"برية المحلية والموائل على صفحة األرض الموجودة              '4'
فيها ؛

المحافظة على الدورة المائية ؛‘5‘

مكافحة التحات ؛ ‘6‘

 .تنظيم المناخ وحبس الكربون  ‘7‘
 

وان"ب من التنوع البيولوجي     العوام"ل غ"ير األحيائ"ية الت"ي له"ا تأث"ير حاس"م عل"ى ه"ذه الج                  )ج(
 الزراعي ؛

 
األبعاد االجتماعية االقتصادية والثقافية، حيث أن التنوع البيولوجي الزراعي يتشكل إلى )د(

 :ويشمل ذلك ما يلي . حد بعيد بواسطة النشاط البشرى وممارسات اإلدارة
 

 الثقاف"""ية المع""رفة التقل"""يدية والمحل""ية بالت"""نوع البيولوج"""ي الزراع""ي، والعوام"""ل   '1'
 . والعمليات التشارآية

 
 السياحة المرتبطة بصفحات األرض الزراعية الطبيعية ؛'2'

 
 . إقتصادية أخرى -عوامل إجتماعية '3'
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 مواصلة صياغة المفاهيم: نهج النظام االيكولوجي    -5/10
 

اف في إجتماعه  مؤتمر األطرتوصيإن الهي"ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،   
 :الخامس بأن 

 
 األط"""راف والحكوم"""ات األخ"""رى والم"""نظمات الدول"""ية أن تط"""بق نه"""ج ال"""نظام       يناش"""د- 1

االيكولوج""ي تمش""يًا م""ع الم""بادئ واإلرش""ادات ال""واردة ف""ي الم""رفق له""ذه التوص""ية ، وتحدي""دًا ف""ي س""ياق       
لسياسات الوطنية ؛األنشطة المعدة المبذولة في إطار المجاالت المواضيعية لالتفاقية ، وا

 ه"ذه الم"بادئ واإلرش"ادات بوص"فها تعك"س المس"توى الحالي لفهم مشترك ويشجع         ويؤي"د  - 2
على مواصلة التطوير المفاهيمي ؛

 األطراف وغيرها من الحكومات والهيئات ذات الصلة إلى تحديد دراسات الحالة ويدعو - 3
ناس"ب ، حلق"ات عم"ل ومش"اورات اقليم"ية ووطنية            وتنف"يذ المش"روعات ال"رائدة ، وإل"ى تنظ"يم ، حس"بما يت              

ومحلية ترمي إلى إزآاء الوعي وإقتسام التجارب عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات وتقوية القدرات 
على المستويات االقليمية والوطنية والمحلية في مجال نهج النظام االيكولوجي ؛

ميع""يًا يض""م دراس""ات الحال""ة وال""دروس   إل""ى األمي""ن التنف""يذي أن يع""د تقري""رًا تج ويطل""ب - 4
المستخلصة ؛

 إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعد مبادئ          ويطلب - 5
هادية لتطبيق نهج دراسات الحالة والدروس المستفادة ، وأن تنظر في إدراج نهج النظام االيكولوجي في            

  ومختلف برامج عمل االتفاقية ؛
 

 . مسألة الحاجة إلى دعم بناء القدرات لتطبيق نهج النظام االيكولوجي ويتناول- 6
 

 المرفق
 

 وصف نهج النظام االيكولوجي   -ألف 
 
أن نه"ج ال"نظام اإليكولوج"ي ه"و اس"تراتيجية ل"إلدارة الم"تكاملة للموارد الحية األرضية والمائية،                   - 1

وبذلك فإن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي سوف       . ريقة منصفة   التي تعزز الحفظ واإلستخدام المستدام بط     
الحفظ ، اإلستخدام المستدام، التقاسم : يساعد على التوصل إلى توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية وهي 

 .العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية 
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أساس تطبيق المنهجيات العلمية المناسبة التي ترآز على أن نهج األنظمة اإليكولوجية يقوم على - 2
مس"تويات التنظ"يم البيولوج"ي ال"ذي يش"مل العمل"يات األساس"ية والوظ"ائف والتفاعالت بين الكائنات الحية                    

ويع""ترف ه""ذا ال""نهج ب""أن البش""ر بم""ا له""م م""ن ت""نوع ثقاف""ي ، ه""م ج""زًء ال ي""تجزأ م""ن ع""دة أنظم""ة  . وبي""ئاتها
 .إيكولوجية 

 
تع""ريف ال""نظام "ش""ى ه""ذا الترآ""يز عل""ى الب""نى ، والعمل""يات ، والوظ""ائف ، وال""تفاعالت ، م""ع يتم- 3

: من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2الوارد في المادة " اإليكولوجي

مجمع"""ًا ح"""يويًا لمجموع"""ات الكائ"""نات العض"""وية الدق"""يقة النبات"""ية    " ال"""نظام اإليكولوج"""ي "يعن"""ي
 ."مع بيئتها غير الحية ، باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية والحيوانية، يتفاعل 

 
ولذا " . الموئل"وال يح"دد ه"ذا التعريف أية وحدة مكانية أو مقياس مكاني على عكس ما جاء في تعريف            

أو الم"""نطقة . "ال ي"""وازى ح"""تمًا مص"""طلحي الم"""نطقة األحيائ"""ية    " ال"""نظام اإليكولوج"""ي "ف"""إن مص"""طلح  
والواقع أن مقياس . مك"ن أن يش"ير إل"ى أي وحدة تؤدي وظيفتها على أي مستوى             ، ولك"ن ي   " اإليكولوج"ية 

فيمكن مثًال أن يكون ذلك حبة تراب، أو . التحليل واألداء أمر ينبغي أن تعالجه المسألة التي يجرى تناولها
 .بحيرة صغيرة ، أو غابة ، أو منطقة أحيائية أو الغالف األحيائي بكامله 

 
 اإليكولوج""ي يتطل""ب إدارة تكيف""ية لمعالج""ة الطب""يعة المعق""دة والديناميك""ية لل""نظم      ن نه""ج ال""نظام إ- 4

والعمليات المتعلقة بالنظم اإليكولوجية . اإليكولوج"ية وع"دم وج"ود مع"رفة آامل"ة أو تفه"م آ"امل لوظائفها                
النتيجة وتكون .  ما تكون غير ممتدة على خط واحد ، ونتيجة لذلك تنطوي على تفاوت في األوقات ًاآثير

ويجب أن تكون اإلدارة  تكيفية آي تستطيع . عدم التواصل الذي يؤدي إلى المفاجأة أو االفتقار إلى اليقين 
أن تس""تجيب له""ذا االف""تقار إل""ى اليقي""ن وأن تح""توي عل""ى عناص""ر ال""تعلم ع""ن ط""ريق العم""ل وال""ردود             

لزم اتخاذ تدابير حتى في الحاالت وآم"ا هو األمر فيما يتعلق بالمبدأ التحوطي قد ي         . اإلرتجاع"ية لل"بحوث     
 .التي تكون بها عالقات بين األسباب والمسببات غير ثابتة من الناحية العلمية 

 
إن نه"ج ال"نظام االيكولوج"ي ال يح"ول دون إت"باع ٌنه"ج أخ"رى ل"إلدارة والحف"ظ ، م"ثل مح"تجزات            - 5

حيدة ، وآذلك الًنًهج األخرى التي   الغ"الف الج"وي األحيائي ، المناطق المحمية ، وبرامج الحفظ ألنواع و            
تنفذ داخل اإلطارات الوطنية للسياسات أو التشريعات ، وإنما تدمج جميع هذه الُنُهْج والمنهجيات األخرى 

وال توجد هناك طريقة وحيدة لتنفيذ نهج النظام االيكولوجي ، . لمعالجة افي معظم البلدان أوضاع المعقدة 
وفي الحقيقة أن هناك العديد   . روف المحلية والوطنية واالقليمية أو العالمية     ألن ه"ذا ال"نهج يعتمد على الظ       

 .من الطرق التي يمكن استخدامها إطارًا لتحقيق أهداف االتفاقية في الواقع 
 

 مبادئ نهج النظام اإليكولوجي   -باء 
 
 .أن المبادئ االثني عشر اآلتية متكاملة ومترابطة ، وينبغي تطبيقها آكًل - 6
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  .أهداف إدارة الموارد الحية األرضية والمائية إنما هي أمر يختاره المجتمع :1المبدأ 
أن القطاع"ات المخ"تلفة م"ن المج"تمع ت"نظر إل"ى ال"نظم اإليكولوج"ية على أسـاس                      :األساس المنطقي

بمج"""تمعات الس"""كان  . احت"""ياجاتها الذات"""ية م"""ن اقتص"""ادية وثقاف"""ية واجتماع"""ية     
مجتمعات المحلية التي تعيش على األرض هم أصحاب     األصليين وغيرهم من ال   

والت""نوع الثقاف""ي . مص""لحة رئيس""يون وينبغ""ي االع""تراف بحقوقه""م وبمص""الحهم  
والتنوع البيولوجي هما مكونان أساسيان في نهج النظم اإليكولوجية، وينبغي أن    

. تراع""ي اإلدارة ذل""ك التعب""ير ع""ن الخ""يارات المجتمع""ية بوض""وح ق""در اإلمك""ان  
غ"ي أن ت"دار ال"نظم اإليكولوج"ية م"ن أج"ل ق"يمها المتأص"لة ومن أجل المنافع             وينب

 .الملموسة وغير الملموسة لبني اإلنسان ، وبطريقة عادلة ومتكافئة 
 

  .ينبغي تحقيق الالمرآزية في اإلدارة إلى أدنى مستوى مناسب  :2المبدأ 
زيد م""ن الكف""اءة وم""ن العدال""ة    ن األنظم""ة الالمرآ""زية يمك""ن أن ت""ؤدي إل""ى م""     إ  :األساس المنطقي

والفعال""ية ، عل""ى اإلدارة أن تش""مل جم""يع األط""راف المعن""ية وتحق""ق توازن""ًا بي""ن  
وبقدر ما تكون اإلدارة قريبة إلى . المص"الح المحل"ية ومص"الح الجمه"ور األآبر          

ال"نظام اإليكولوج"ي ، بق"در ما تزداد المسؤولية والمساءلة والمشارآة واستعمال            
 .ية المعارف المحل

 
ألنشطتهم ) الفعلية أو االحتمالية(ينبغ[ي أن ي[نظر مدي[رو ال[نظم اإليكولوج[ية في اآلثار               :3المبدأ 

  .على النظم اإليكولوجية المتاخمة وغيرها
أن تدخ"الت اإلدارة ف"ي ال"نظم اإليكولوج"ية آث"ير ما يكون لها آثار غير معروفة               :األساس المنطقي

ولذا ينبغي النظر بعناية    .  اإليكولوجية األخرى    وال يمك"ن التن"بؤ به"ا عل"ى النظم         
وق"د يقتض"ي ذل"ك وض"ع ترتيبات     . ف"ي م"ا يح"تمل م"ن آث"ار وتحل"يل ه"ذا التأث"ير                 

جدي"دة أو ط"رائق جدي"دة في التنظيم الخاص بالمؤسسات العاملة في مجال صنع             
 .القرارات ، وذلك لألخذ بما قد يقتضيه األمر من حلول توفيقية 

 
ع[[تراف بالمكاس[[ب المح[[تملة الت[[ي تنش[[أ ع[[ن اإلدارة ، وه[[و أم[[ر يح[[تاج لفه[[م ال[[نظم  اال  :4المبدأ 

ومع[[نى ذل[[ك أن آ[[ل ب[[رنامج خ[[اص ب[[إدارة ال[[نظم    . اإليكولوج[[ية ف[[ي س[[ياق اقتص[[ادي   
 :اإليكولوجية ينبغي له 

 
 تخفيض إختالالت السوق التي تؤثر تأثيرًا معاآسًا على التنوع البيولوجي ؛  )أ(

 
ز للتش"""جيع عل"""ى ص"""يانة الت"""نوع البيولوج"""ي وعل"""ى االس"""تعمال   تطب"""يق حواف""" )ب(

 المستدام؛
 

 معي""ن ف""ي ال""نطاق الداخل""ي تدخ""يل التكال""يف والم""نافع الخاص""ة ب""نظام إيكولوج""يًا  )ج(
 .بقدر ما يبدو مجديًا 
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يكم"ن الخط"ر األآ"بر بالنسبة للتنوع البيولوجي في استبداله لنظم بديلة الستخدام               :األساس المنطقي
ينشأ ذلك من خالل التشوهات التي تتخلل السوق التي تنتقص من قيمة النظم             م"ا   

 .الطبيعية وتوفر حوافز وإعانات لتفضيل حفظ األرض على النظم األقل تنوعًا 
 

وع""ادة ال يق""وم الذي""ن يس""تفيدون م""ن الحف""ظ بدف""ع التكال""يف المرت""بطة ب""الحفظ        
يتملص""ون م""ن ) ال""تلوث م""ثًالآ(وبالم""ثل ، ف""إن الذي""ن ت""تولد ع""نهم الكلف""ة البيئ""ية  

أن تخط"يط الحوافز يتيح المجال للذين يديرون الموارد ألن ينتفعوا           . المس"ؤولية   
 .ويضمن الولئك الذين يولدون التكاليف البيئية ، أن يدفعوها 

 
إن حف[ظ هيكل النظام االيكولوجي وأدائه بهدف الحفاظ على خدمات النظم االيكولوجية               :5المبدأ 

  . يشكل هدفًا ذا أولوية لنهج النظام االيكولوجي، ينبغي أن
أن تش""غيل ال""نظام اإليكولوج""ي ومرون""ته يع""تمد أن عل""ى عالق""ة ديناميك""ية داخ""ل   :األساس المنطقي

األن"واع ، وبين األنواع ، وبين األنواع والبيئة غير الحية المحيطة بهم ، وآذلك             
 أن الصيانة وإذا لزم األمر   .عل"ى تف"اعالت فيزيق"ية وآيميائ"ية داخ"ل تل"ك البي"ئة               

اس""تعادة ه""ذه ال""تفاعالت والعمل""يات إنم""ا ه""ي ذات أهم""ية أآ""بر لحف""ظ الت""نوع          
 .البيولوجي على المدى الطويل ، وذلك أآثر من مجرد حماية األنواع 

 
  .ينبغي إدارة النظم اإليكولوجية في حدود أدائها لوظائفها  :6المبدأ 

ح""تمال أو س""هولة التوص""ل إل""ى أه""داف اإلدارة ، ينبغ""ي  أي""ال    ع""ند ال""نظر ف""ي ا   :األساس المنطقي
الع"ناية إل"ى ظ"روف البي"ئة الت"ي تح"د من اإلنتاجية الطبيعية ومن الهيكل واألداء                 

وح"دود أداء ال"نظم اإليكولوج"ية ق"د ت"تأثر بدرج"ات متفاوتة       . لل"نظم اإليكولوج"ية    
 ل""إلدارة أن بظ""روف مؤق""تة أو غ""ير م""نظورة أو مص""طنعة ، وت""بعًا لذل""ك ينبغ""ي 

 .تتوخى الحيطة والحذر بصورة مناسبة 
 

  .نهج النظم اإليكولوجية ينبغي األخذ به على المقاييس المكانية والزمانية المناسبة  :7المبدأ 
. إن ال""نهج ينبغ""ي أن يرت""بط بالمقاي""يس المكان""ية والزمن""ية المناس""بة لأله""داف          :األساس المنطقي

 تش""غيليًا م""ن جان""ب المنتفعي""ن والمديري""ن      وح""دود اإلدارة س""وف ي""تم تحديده""ا   
ونه"ج األنظم"ة اإليكولوجية قائم على       . والعلم"اء والس"كان األص"ليين والمحليي"ن         

أس"اس الطبيع"ية الهرم"ية للت"نوع البيولوج"ي الت"ي تتم"يز بال"تفاعل وبالتكامل بين                  
 .الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية 

 
 
 

وع المقاييس الزمنية وبآثار تفاوت الزمن التي تميز عمليات   عتراف بتن على أساس اإل    :8المبدأ 
 األنظمة اإليكولوجية ، ينبغي وضع أهداف إدارة النظم اإليكولوجية على المدى الطويل  

. 
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إن العمل"يات الخاص"ة باألنظم"ة اإليكولوج"ية تتم"يز بتغي"ير في المقاييس الزمنية                  :األساس المنطقي
عارض"ًا أساس"يًا م"ع م"يل البش"ر إل"ى تفضيل       وي"تعارض ذل"ك ت   . وب"تفاوت الوق"ت     

 .تحقيق المكاسب وجني المنافع الفورية بدًال من المستقبلية 
 

  .ينبغي أن تعترف اإلدارة بأن التغيير أمر ال يمكن تفاديه  :9المبدأ 
أن ال"نظم اإليكولوجية تتغير بما في ذلك ترآيبة األنواع وآثرة السكان لذا ينبغي         :األساس المنطقي

و إل"ى جان"ب الديناميكية الكامنة في هذه         . أن ت"تواءم اإلدارة م"ع ه"ذه التغي"يرات           
األنظم""ة م""ن حي""ث التغي""ير ، تعان""ي ه""ذه األنظم""ة أيض""ًا م""ن طائف""ة معق""دة م""ن      
الشكوك واحتماالت وقوع أمور تثير الدهشة في المجاالت اإلنسانية والبيولوجية 

 مهم""ة بالنس""بة له""يكل وأداء ال""نظام  وق""د تك""ون نه""ج اإلخ""الل التقل""يدية . والبيئ""ية 
فعلى نهج النظام . االيكولوج"ي وق"د يس"تدعي األم"ر الحف"اظ عل"يها أو اس"تعادتها              

االيكولوجي االستفادة من اإلدارة التكيفية من أجل توقع ومواجهة هذه التغييرات 
واألحداث وأن يتسم بالحذر عند إتخاذ أي قرار قد يحد من الخيارات وفي الوقت 

 ، ال"نظر ف"ي إج"راءات تخفيف"ية لمعاي"رة التغ"يرات طويل"ة األجل مثل تغير               نفس"ه 
 .المناخ 

 
ينبغ[ي ل[نهج ال[نظم اإليكولوج[ية أن يسعى إلى إيجاد توازن مناسب بين الحفظ والتنوع        :10المبدأ 

  .البيولوجي واستعمال ذلك التنوع وإدماجه
ي"ث قيمته الذاتية ومن حيث أدائه لدور    أن الت"نوع البيولوج"ي أم"ر رئيس"ي م"ن ح             :األساس المنطقي

أساس""ي ف""ي توف""ير األنظم""ة اإليكولوج""ية والخدم""ات األخ""رى الت""ي نع""تمد عل""يها  
وآان""ت توج""د ف""ي الماض""ي ن""زعة إل""ى إدارة مكون""ات  . جم""يعا ف""ي نهاي""ة األم""ر 

وتدعو الحاجة . الت"نوع البيولوجي باعتبارها أما مكونات محمية أو غير محمية           
قال إلى حاالت أآثر مرونة ، ينظر فيها إلى الحفظ وإلى اإلستخدام اآلن إلى االنت

ف"ي س"ياق أم"ور أخ"رى ، وإل"ى تطب"يق جم"يع التداب"ير باعت"بارها عملية مستمرة            
تم"تد م"ن األنظم"ة اإليكولوج"ية المحم"ية حماي"ة مطلق"ة إلى األنظمة اإليكولوجية          

 .التي يصنعها اإلنسان 
 

ألنظمة اإليكولوجية في االعتبار جميع أشكال المعلومات المتصلة        ينبغي أن يأخذ نهج ا      :11المبدأ 
بالموض[وع بم[ا ف[ي ذل[ك المع[ارف واالب[تكارات والممارسات العلمية للسكان األصليين                

  .والمجتمعات المحلية
أن الب"يانات م"ن جم"يع المص"ادر أم"ر ذو أهم"ية بالغة للتوصل إلى استراتيجيات              :ٍاألساس المنطقي

رة ال"""نظم اإليكولوج"""ية وم"""ن المس"""توجب تحق"""يق مع"""رفة أفض"""ل  فاعل"""ة ف"""ي إدا
وجم""يع المعلوم""ات  . بوظ""ائف ال""نظام االيكولوج""ي وآث""ار االس""تخدام البش""ري      

المتص"لة بالموض"وع والص"ادرة ع"ن أي مج"ال معن"ي باألمر ينبغي تقاسمها مع                  
جم"يع أص"حاب المص"لحة وم"ع جم"يع العناص"ر الفاعل"ة ، مع مراعاة أمور منها           

. من مواد اتفاقية التنوع البيولوجي) ي (8 ينبغي اتخاذه بموجب المادة أي مقرر
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أن االفتراضات المتجاوزة لقرارات اإلدارة المقترحة ، ينبغي أن تكون صريحة 
 .ويدقق بها مقابل معرفة وآراء أصحاب المصالح 

 
ن المجتمع ومن نهج النظام اإليكولوجي ينبغي أن يشمل جميع القطاعات ذات الصلة م            :12المبدأ 

  .ةيالتخصصات العلم
أن معظ"م مش"كالت إدارة الت"نوع البيولوج"ي هي مشكالت معقدة ، فيها آثير من          :األساس المنطقي

ال""تفاعالت واآلث""ار الجانب""ية واآلث""ار األخ""رى ، ول""ذا ينبغ""ي أن يتش""ارك ف""يها         
أص""حاب الخ""برة وأص""حاب المص""لحة عل""ى الص""عيد المحل""ي والص""عيد الوطن""ي  

 .د اإلقليمي والصعيد الدولي حسب مقتضى الحال والصعي
 

 التوجه التشغيلي لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي- جيم
 
ع"ند تطب"يق اإلثن"ي عش"ر م"بدءًا الم"تعلقة ب"نهج ال"نظام اإليكولوج"ي ، تقترح النقاط الخمس اآلتية                 - 7

 .بوصفها إرشادات تشغيلية 
 

 ية داخل النظم اإليكولوجيةالترآيز على العالقات والعمليات الوظيف- 1
 
أن المكون"ات الكث"يرة للتنوع البيولوجي تتحكم في تخزين وتدفق الطاقة والمياه ومواد التغذية في       - 8

ويقتض""ي األم""ر مع""رفة أفض""ل بكث""ير    . األنظم""ة اإليكولوج""ية ، وتوف""ر مقاوم""ة مخ""تلف االض""طرابات     
نوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية ، وذلك لوظ"ائف األنظم"ة اإليكولوج"ية ، ولدور آل من مكونات الت     

على (م"دى م"رونة النظم اإليكولوجية ، وآثار ضياع التنوع البيولوجي            ' 1'بص"فة خاص"ة م"ن أج"ل تفه"م           
العوامل المحددة للتنوع البيولوجي المحلي في ' 2'و تقسيم الموائل ؛ ) مس"توى األن"واع والمستوى الجيني     

بيولوجي الوظيفي في األنظمة اإليكولوجية يوفر آثير من السلع والخدمات          أن التنوع ال  . قرارات اإلدارة   
وبينما هناك حاجة إلى تعجيل بذل الجهود الآتساب معرفة جديدة    . ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية     
 ن إدارة األنظم"ة اإليكولوج"ية ينبغ"ي الق"يام بها حتى في حالة عدم            إبش"أن الت"نوع البيولوج"ي الوظيف"ي ، ف"          

أن نه""ج األنظم""ة اإليكولوج""ية يمك""ن أن يس""هل اإلدارة العمل""ية لمدي""ري األنظم""ة       . توف""ر ه""ذه المع""رفة   
س""واء آ""ان ه""ؤالء المديري""ن ه""م المج""تمعات المحل""ية أو راس""مي السياس""ة عل""ى الص""عيد        (اإليكولوج""ية 

 ) .الوطني
 
 
 
 
 

 وعتشجيع التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن وظائف التن   - 2
 البيولوجي في النظم اإليكولوجية واستخدام مكوناتها

 



 UNEP/CBD/COP/5/3 
 Page 102 
 
 
 

 
…/ 

أن المكاس"ب الناش"ئة ع"ن سلس"لة الخدم"ات الت"ي يوف"رها التنوع البيولوجي على مستوى األنظمة                 - 9
ويسعى نهج األنظمة اإليكولوجية إلى آفالة    . اإليكولوج"ية يوف"ر أس"اس األم"ن البيئي البشرى واإلستدامة            

وبصفة . لخدم"ات عل"ى الناس على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي    ال"توزيع الع"ادل ل"تلك ا      
خاص"ة ينبغ"ي تقاس"م الم"نافع الناش"ئة ع"ن تل"ك الخدم"ات م"ع األطراف المعنيين المسؤولين عن إنتاج تلك                      

ب"ناء الق"درات ، خصوصًا على   : ويقتض"ي ذل"ك م"ن ض"من م"ا يقتض"يه م"ا يل"ي         . الخدم"ات وع"ن إدارته"ا      
ج"تمعات المحلية التي تتولى إدارة التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ؛ والتقييم السليم  مس"توى الم  

للسلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية ، وإزالة الحوافز الضارة التي تسبب تدهور قيمة السلع 
مش""ى وأحك""ام االتفاق""ية  والخدم""ات ف""ي األنظم""ة اإليكولوج""ية ، واالستعاض""ة ع""ن تل""ك الحوافـ""ز ، بم""ا يت   

الم"تعلقة بالت"نوع البيولوج"ي وحي"ث يك"ون األم"ر مناس"بًا ، بحوافز محلية على األخذ بممارسات جيدة في                     
 . اإلدارة 

 
 إستخدام ممارسات اإلدارة التكيفية   - 3

 
وم"ا يزيد من  . أن العمل"يات والوظ"ائف الخاص"ة بال"نظم اإليكولوج"ية ه"ي أم"ور معق"دة ومتغ"يرة                  - 10
ش"كوك الت"ي تح"ف به"ا ، بس"بب ال"تفاعالت مع األوضاع االجتماعية ، أمر يجب أن يفهم أفضل ، وتبعا                 ال

لذل""ك ينبغ""ي أن تش""مل إدارة األنظم""ة اإليكولوج""ية عمل""ية تعل""م ، تس""اعد عل""ى ال""توائم بي""ن المنهج""يات          
ميم برامج وينبغي تص. والممارس"ات وبي"ن الط"رق الت"ي تج"رى فيها إدارة هذه األنظمة ويجرى رصدها         

. التنف"يذ بحي"ث تتك"يف م"ع األم"ور غ"ير المنتظرة ، بدًال من أن تعمل على أساس التسليم باألمور اليقينية                    
وتح"تاج إدارة ال"نظم اإليكولوج"ية إل"ى مع"رفة ت"نوع العوام"ل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في استعمال                    

 من المرونة في رسم السياسة العامة وفي  وعل"ى غ"رار ذل"ك ، ه"ناك حاج"ة إلى مزيد            . الم"وارد الطبيع"ية     
وم"ن الم"رجح أن تك"ون المق"ررات غ"ير الم"رنة الت"ي تص"در على المدى الطويل مقررات غير                      . تنف"يذها   

وينبغ"ي ال"نظر إل"ى ال"نظم اإليكولوج"ية باعتبارها تجربة على المدى الطويل تنبني                . مالئم"ة ب"ل تدم"يريه       
التعلم "وهذا المنهج القائم على أساس . األمور في هذه العملية على ما يحصل عليه من نتائج آلما تقدمت 

، س"وف يك"ون ذل"ك مصدرًا هامًا للمعلومات الآتساب المعرفة ولتبين أفضل الطرق         " ع"ن ط"ريق العم"ل     
وفي هذا الصدد ،    . لرص"د ن"تائج اإلدارة وتقي"يم الوص"ول أو ع"دم الوص"ول إلى تحقيق األهداف المقررة                   

 .قامة أو تعزيز قدرات األطراف على الرصد يبدو من المستحسن إ
 

 القيام بعمليات اإلدارة على المستوى المناسب للموضوع الذي تجرى معالجته ،   - 4
 مع تحقيق الالمرآزية إلى أدنى مستوى ، حسب مقتضى الحال

 
ة معينة، آم"ا لوح"ظ ذل"ك في القسم ألف أعاله ، أن النظام اإليكولوجي إنما هو وحدة قائمة بوظيف        - 11

وينبغي لهذا المفهوم أن يحدد . يمكن أن تعمل بأي مقياس ، تبعا للمشكلة أو المسألة التي تجرى معالجتها       
مرآزية حتى الالوآث"ير م"ا ي"نطوي ه"ذا ال"نهج على تحقيق         . المس"توى المالئ"م للق"رارات وتداب"ير اإلدارة          

السلطات على نحو سليم ، مما يستتبع وتقتض"ي آفاءة الالمرآزية تفويض    . مس"توى المج"تمعات المحل"ية       
لك"ل ص"احب المص"لحة ف"رص تول"ى المس"ؤولية وآذل"ك المق"درة عل"ى اتخ"اذ ما يلزم من تدابير ، ويحتاج            

وحيث يكون األمر شامل لموارد . األم"ر ف"ي ذل"ك إل"ى رسم سياسة تمكينية ووضع ُأطر تشريعية مالئمة            
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ارات وتداب"ير اإلدارة ينبغ"ي أن ي"بلغ حجمًا آبيرًا آي       م"ن الملك"ية المش"ترآة ، ف"أن المق"ياس األنس"ب للق"ر              
ويقتضي األمر إيجاد . يش"مل اآلث"ار المترت"بة على ممارسات جميع أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر      

. المؤسسات المناسبة لصنع هذه القرارات ، وآذلك المؤسسات الالزمة لحل المنازعات إذا اقتضى األمر 
ت والمسائل اتخاذ تدابير على مستويات أرفع من ذلك ، مثًال من خالل التعاون وقد تتطلب بعض المشكال

 .عبر الحدود بل التعاون على المستويات العالمية 
 

 آفالة التعاون المشترك بين القطاعات   - 5
 

، أن نه"ج ال"نظام اإليكولوج"ي باعتباره اإلطار األولي للعمل المطلوب القيام به في إطار االتفاقية                - 12
ينبغ"ي أخ"ذه ف"ي االعت"بار آ"امًال ف"ي وض"ع واس"تعراض اس"تراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط                   

وه"ناك أيض"ًا حاج"ة إلى إدماج نهج النظم اإليكولوجية في    . العم"ل المتص"لة بتطب"يق تل"ك االس"تراتيجيات          
تي لها وقع على إدارة األنظم"ة الزراع"ية ومص"ائد األس"ماك والغاب"ات وغير ذلك من األنظمة اإلنتاجية ال            

الت"نوع البيولوج"ي للموارد الطبيعية وفقًا لنهج النظم اإليكولوجي ، وهو أمر يدعو إلى مزيد من االتصال    
الوزارات الحكومية والوآاالت القائمة    (بي"ن مخ"تلف القطاع"ات وإل"ى التعاون على طائفة من المستويات              

 بإنشاء هيئات مشترآة بين الوزارات داخل الحكومات ويمكن تشجيع ذلك ، مثًال ،    ) . ب"اإلدارة إل"ى أخ"ره     
 .أو من خالل إنشاء شبكات لتقاسم المعلومات والخبرات 

 
 مالحظات أخرى   -دال 

 
عية والمشترآة بين يأن نه"ج ال"نظام اإليكولوج"ي ينبغ"ي تطب"يقه ف"ي آ"ل م"ن برامج العمل الموض           - 13

 وباس""تعمال ال""نقاط الخم""س لإلرش""اد 12دئ ال""ـ ع"دة موض""وعات ف""ي نط""اق االتفاق""ية ، عل""ى أس"اس الم""با  
 .التشغيلي المستمدة من تلك المبادئ 

 
وتطب"يق نه"ج ال"نظام اإليكولوج"ي يمك"ن أن يساعد على تعزيز تحقيق الطائفة الكاملة من المنافع                    - 14

وس والدر. لل"ناس وه"ي الم"نافع المس"تمدة من وظائف التنوع البيولوجي على مستوى النظم اإليكولوجية              
المستفادة من دراسات الحاالت الخاصة بنهج األنظمة اإليكولوجية والتي تراعي األهداف الثالثة لإلتفاقية 

 .ينبغي تشجيعها على نطاق واسع 
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 وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي   - 5/11
 

 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

ضع المؤشرات ينبغي أن تتواصل بسرعة آبيرة إلتاحة المجال للتنسيق          بأن عملية و   تسليمًا منها 
م"ع، وإدخال اإلسهامات لإلجراءات والمبادرات مثل التقارير الوطنية ، تقرير توقعات التنوع البيولوجي        
 العالم""ية والتقي""يم العالم""ي للم""ياه الدول""ية، وعمل""ية التقي""يم الجاري""ة ف""ي إط""ار اإلتفاق""ية الم""تعلقة بالت""نوع        

 البيولوجي وآثٍيٍر غيرها التي تطور المؤشرات أو تستخدمها ،
 

 بض"رورة إت"بـاع نه"ج عمل"ي يج"ب أن ينبن"ي عل"ى أساس نظري سليم وعلى تجارب         وإذ تع"ترف  
علمية ،

 : مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس بأنتوصي

ون م""""ع  إل""""ى األمي""""ن التنف""""يذي ، بالتش""""اور الواس""""ع م""""ع األط""""راف ، وبال""""تعا يطل""""ب- 1
هي"ئات أخ"رى وعمل"يات ذات ص"لة ، أن ينفذ األنشطة المعّلقة المبّينة في برنامج العمل المتعلق              /م"نظمات 

 : ألف لمؤتمر األطراف وأن يضع بصفة خاصة 4/1بمؤشرات التنوع البيولوجي آما أقّره المقرر 
 

 مجموعة مبادئ لتصميم برامج ومؤشرات الرصد على المستوى الوطني ؛  )أ(
 

مجموع"ة رئيس"ية م"ن األس"ئلة المع"يارية ، وقائم"ة بالمؤشرات المتوافرة والمحتملة التي                 )ب(
يج"وز أن تس"تخدمها األط"راف عل"ى الص"عيد الوطن"ي وف"ي إع"داد ال"تقارير الوطن"ية وآذل"ك إتاح"ة إجراء                

آ""ان إستعراض""ات عام""ة إقليم""ية وعالم""ية لحال""ة الت""نوع البيولوج""ي واإلتجاه""ات الس""ائدة ف""يه وإذا أمك""ن و 
.مناسبًا أي استجابات من تدابير السياسات 

 األطراف والحكومات على إنشاء أو زيادة التعاون االقليمي في ميدان المؤشرات      يش"جع - 2
والرص"د والتقييم ويدعو األمين التنفيذي إلى إنشاء عملية يمكن عن طريقها استعراض الوثائق المذآورة                

حلق"ات التدري"ب العمل"ية اإلقليم"يـة على أساس دراسات الحالة     عال"يه ومناقش"تها عل"ى نط"اق واس"ع داخ"ل            
الوطنية ؛

 األط"راف والحكوم"ات والم"نظمات إلى إتخاذ التدابير المناسبة لمساعدة األطراف             يدع"و - 3
إلى زيادة قدرتها على تطوير واستخدام المؤشرات ويمكن أن تشتمل  ) وبخاص"ة ال"بلدان النامية    (األخ"رى   

 :ة على التدابير المناسب
 

 توفير التدريب ؛  )أ(
 المساعدة في تطوير شبكات وطنية ؛  )ب(
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إقتسام الخبرات بين البلدان واألقاليم والمنظمات الضالعة في تطوير المؤشرات ؛ )ج(

 األمي""ن التنف""يذي أن يق""دم تقري"رًا مرحل""يًا ع""ن ال""تقدم المح"رز يق""دم لل""نظر ف""يه م""ن   ي"رجو  - 4
نية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها السابع ، وتقريرًا نهائيًا جانب الهيئة الفرعية المع

 .عن اإلستنتاجات التي خلصت إليها هذه المبادرة  في إجتماعها السادس 
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تبين األنشطة القطاعية : إلستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي ا-5/12
وتكنولوج"""يات ص"""ديقة للت"""نوع  ف"""يها بممارس"""ات ذالت"""ي يمك"""ن أن يؤخ"""

 البيولوجي
 

 مؤتمر األطراف في إجتماعه توصيإن الهي"ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،   
 :الخامس بأن 

 
 األطراف بأن تدرج ، بقدر اإلمكان وحسب اإلقتضاء ، اإلستخدام المستدام للتنوع            يذآ"ر - 1

قطاعية ذات الصلة ، وفي برامجها وسياساتها وإستراتيجياتها        البيولوج"ي ف"ي خططه"ا القطاع"ية وع"بر ال          
 من اإلتفاقية ، مع مراعاة 10و) ب (6وخطط عملها الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي عمًال بالمادتين 

مقررات مؤتمر األطراف ومبادئ نهج النظام اإليكولوجي ؛

الل دراسات الحالة المعنية     األمي"ن التنف"يذي أن يجم"ع وأن يص"نف وينش"ر م"ن خ"                ي"رجو  - 2
بأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إستخدام التنوع البيولوجي في المجاالت المواضيعية لإلتفاقية 
ع"ن طريق آلية غرفة المقاصة وغيرها من الوسائل ، مستفيدًا في ذلك من خبرات األطراف والحكومات        

راع"ية ، اللج"نة المعن"ية بالتنم"ية المستدامة ومنظمة           والم"نظمات م"ثل م"نظمة األم"م الم"تحدة لألغذي"ة والز            
ال"تعاون والتنم"ية ف"ي المج"ال اإلقتصادي ، وبما في ذلك بصفة خاصة مبادرة اإلستخدام المستدام لإلتحاد             

 العالمي لحفظ الطبيعية ؛ 
 

 األمي""ن التنف""يذي الق""يام بجم""ع الم""بادئ العمل""ية والخط""وط التوجيه""ية التش""غيلية         ي""رجو- 3
عاليه ، األمر الذي من شأنه أن ) ب(وك ذات الصلة ، مستفيدًا من تقييم دراسات الحالة في الفقرة          والصك

يساعد األطراف والحكومات على تطوير طرق لتحقيق اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي داخل إطار      
 نهج النظام اإليكولوجي ؛

 
) 5/11التوصية  (خاص بالمؤشرات    إل"ى اإلرت"باطات المهم"ة مع برنامج العمل ال          يش"ير - 4

والتداب"ير الحاف"زة وأن المؤش"رات ذات الص"لة والتداب"ير الحافزة هي عناصر ضرورية في تطوير النهج                  
 الفعالة لإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ؛

 لألمي"ن التنف"يذي العمل"ية المس"تخدمة ل"تطوير نه"ج النظام اإليكولوجي ويرجوه أن         ُيَزِآ"ي  - 5
أعاله ) 3(و ) 2( تلك العملية لعمل اإلستخدام المستدام وأن يعد تقريرًا عن تقدمها بموجب الفقرتين يكيف

 لكي تناقشه الهيئة الفرعية في إجتماعها السابع ؛
 

 األط"""راف والحكوم"""ات والم"""نظمات الق"""يام بإتخ"""اذ األعم"""ال المناس"""بة لمس"""اعدة   يدع"""و- 6
ذ هدف اإلستخدام المستدام على األصعدة اإلقليمية والوطنية األط"راف األخ"رى ل"زيادة قدراته"ا عل"ى تنف"ي           

 : ويمكن أن تشتمل اإلجراءات المناسبة على . والمحلية 
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 حلقات التدريبية العملية ؛  )أ(
 

؛ دة لألطراف من أجل تحديد القطاعات التي تحتاج إلى تدابير ذات أولويةـتقديم المساع)ب(

ط العمل المناسبة ؛مساعدة األطراف على وضع خط)ج(

 .بث المعلومات ونقل التكنولوجية المناسبة بناء على شروط موافق عليها تبادليًا  )د(
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وض""ع م""بادئ توجيه""ية لل""تقارير الوطن""ية الثان""ية ، بم""ا ف""ي ذل""ك        - 5/13
 ير الحافزةبالمؤشرات والتدا

 
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 بالتقي"يم المرحل"ي لألنش"طة التمكين"ية الخاصة بالتنوع البيولوجي الذي أعده مرفق            تح"يط علم"اً   إذ  
؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/9( البيئة العالمية

 األمي"ن التنف"يذي ، أن يق"وم بم"ا يل"ي لكي ينظر فيه اإلجتماع الخامس لمؤتمر          تطل"ب إل"ى    - 1
 :األطراف 

 
الم"رفق األول لمذآ"رة األمي"ن التنفيذي بشأن وضع مبادئ           تنق"يح المص"فوفة ال"واردة ف"ي           )أ(

،  )UNEP/CBD/SBSTTA/5/14( توجيه"ية لل"تقارير الوطن"ية بم"ا ف"ي ذل"ك المؤشرات والتدابير الحافزة               
م"ع م"راعاة اآلراء الت"ي أبدي"ت ف"ي اإلجتماع الخامس للهيئة الفرعية ، وال سيما مضاهاة األسئلة المتعلقة              

 لحالية للبلدان النامية ، والحاجة إلى تقديم معلومات عن حالة التنوع البيولوجي ؛باألداء مع القدرات ا
 

إق"تراح إس"تمارة لل"تقارير المواض"يعية الت"ي تعده"ا األط"راف ح"ول ب"نود لبحثها بصورة                      )ب(
متعمقة أثناء إجتماعات مؤتمر األطراف ، وفقًا لبرنامج عمله ؛

 توجيه""ية لل""تقارير الوطن""ية ف""ي المس""تقبل ،   ب""أن يض""ع مؤتم""ر األط""راف م""بادئتوص""ي- 2
 :بحيث 

 
تطلب من األطراف اإلستفادة من المصفوفة الواردة في المرفق األول من مذآرة األمين     )أ(

 أعاله ؛) أ (1التنفيذي إلى جانب التنقيحات المشار إليها في الفقرة 
 

ش""ارية تض""م جم""يع  توص""ي األط""راف ب""إعداد تقاري""رها الوطن""ية م""ن خ""الل عمل""ية إست      )ب(
أص"حاب المص""لحة ، حس""ب اإلقتض"اء ، أو ع""ن ط""ريق اإلس"تفادة م""ن المعلوم""ات الت"ي ت""توفر م""ن خ""الل     

 عمليات إستشارية أخرى ؛
 

 :تطلب إلى األطراف تقديم تقاريرها   )ج(
 

آل أربع سنوات ؛'1'

 قبل إثني عشر شهرًا من إجتماع مؤتمر األطراف الذي سوف ينظر في التقارير ‘2‘
 ؛

 بإحدى لغات العمل المستخدمة في مؤتمر األطراف ؛'3'
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 على شكل نسخة مطبوعة وشكل الكتروني على السواء ؛'4'

 
تطلب إلى األطراف أن تقدم تقاريرها الوطنية التالية في موعد يقرره مؤتمر األطراف،             )د(

راف ، وإدراجها في نقاط إتصالها وبع"د ذل"ك لل"نظر ف"يها أث"ناء اإلجتماعات العادية المتعاقبة لمؤتمر األط        
 الوطنية آللية غرفة المقاصة آلما آان ذلك ممكنًا ؛

 
 من األطراف إعداد تقارير مواضيعية مفصلة حول        يطلب مؤتم"ر األط"راف أن       توص"ي - 3

 إلى األطراف   يطلبب"ند أو أآ"ثر لدراس"تها بص"ورة م"تعمقة مـ"ن جان"ب إجتماعات مؤتمر األطراف وأن                    
 :ارير تقديم هذه التق

 
 أعاله ؛) ب (1تمشيًا مع الشكل المشار إليه في الفقرة   )أ(

 
 في موعد يقرره مؤتمر األطراف ؛  )ب(

 
 بإحدى لغات العمل المستخدمة في مؤتمر األطراف ؛  )ج(

 
 على شكل نسخ مطبوعة وشكل الكتروني على السواء ؛  )د(

 
 :ي  مؤتمر األطراف بأن يطلب إلى األمين التنفيذتوصي- 4

 
أن يع"د تقاري"ر ب"ناء عل"ى المعلوم"ات ال"واردة ف"ي ال"تقارير الوطن"ية لكي يدرسها مؤتمر                         )أ(

 األطراف أثناء إجتماعاته ، وأن يتيحها عن طريق آلية غرفة المقاصة ؛
 

أن يبق"ي إس"تمارة ال"تقارير الوطن"ية ق"يد اإلس"تعراض ، ويس"دي الم"زيد من المشورة إلى                   )ب(
 قيحها ؛مؤتمر األطراف بشأن تن

 
 م""ن 2 - 5أن يواص"ل تطوي"ر المق"ترحات لتنس""يق ال"تقارير الوطن"ية ال""واردة ف"ي الف"رع        )ج(

" دراس""ة الج""دوى إلتس""اق الب""نى األساس""ية إلدارة المعلوم""ات لإلتفاق""ات الم""تعلقة بالت""نوع البيولوج""ي         "
ول التقدم المحرز إلى بالتعاون مع أمانات إتفاقيات أخرى متصلة بالتنوع البيولوجي ، وأن يقدم تقريرًا ح     

 اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ؛
 

 مؤتمر األطراف بأن يدعو منظمات مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج يتوص- 5
األم"م الم"تحدة للبي"ئة ت"تولى تنف"يذ ب"رامج إقليم"ية أو عالم"ية تقدم الدعم لألطراف في مجال تخطيط التنوع           

وي""ر الق""درات ، ب""أن ت""زود األمي""ن التنف""يذي بمعلوم""ات ع""ن أنش""طة ال""برامج    البيولوج""ي بم""ا ف""ي ذل""ك تط 
 .والدروس المستفادة 
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 مؤتم"ر األط"راف ب"أن ي"نظر ف"ي ض"رورة إتخاذ ترتيبات إلتاحة الموارد المالية                  توص"ي - 6

 .لألطراف المؤهلة للمساهمة في إعداد تقاريرها الوطنية 
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ص"""الحياتها وج"""دول   : أف"""رقة الخ"""براء التقنيي"""ن المخصص"""ة  - 5/14
 الخبراء وإقتراح بوضع منهجية موحدة تستعملها تلك األفرقة

 
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 منها بالدور الحاسم المنتظر أن يقوم به الخبراء المدرجون في الجدول من أجل المساعدة إعترافًا
في تنفيذ اإلتفاقية ،

عل"ى أن إنش"اء أف"رقة خ"براء تقنيي"ن مخصص"ة ينبغ"ي أال ي"تم إال إذا آانت هناك حاجة                   وإذ تش"دد  
إلج"راء تقي"يم ه"ام ، م"ع إيالء اإلعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي ، وللوضع الخاص المتعلق بأقل البلدان         

 نموًا وبالدول الجزرية الصغيرة النامية ،

 ال""دورات المعن""ي بعمل""يات اإلتفاق""ية الم""رفوعة  ج""يم إلج""تماع م""ا بي""ن1 إل""ى التوص""ية وإذ تش""ير
لإلج"تماع الخ"امس لمؤتم"ر األط"راف ح"ول إحداث تحسينات في عمليات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 

والتقنية والتكنولوجية ،

 األمي"ن التنف"يذي مواص"لة تطوي"ر منهج"ية إلس"تخدام ج"داول الخ"براء وأفرقة                  تطل"ب إل"ى   - 1
مخصص"ة ، م"ع م"راعاة ط"ريقة عمل الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية        الخ"براء التقنيي"ن ال    

 ج"يم إلج"تماع م"ا بي"ن ال"دورات المعن"ي بعمليات اإلتفاقية ، وتقرير إجتماع            1والتكنولوج"ية ، والتوص"ية      
 1999نوفم"""""بر /ت"""""بادل اآلراء بش"""""أن التقي"""""يم العلم"""""ي المعق"""""ود ف"""""ي اوس"""""لو ف"""""ي تش"""""رين الثان"""""ي    

(UNEP/CBD/COP/5/INF/1)      والتوج""يهات المقدم""ة ف""ي الم""رفق األول له""ذه التوص""ية واآلراء الت""ي ،
 أبديت أثناء اإلجتماع الخامس للهيئة الفرعية ؛

 
 : مؤتمر األطراف بما يلي توصي- 2

 
 على الصالحيات ومدة العمل المحددتين لفريقي الخبراء التقنيين المخـصصين،          الموافقة  )أ(

المحم"ية ال"بحرية والس"احلية وترب"ية األح"ياء البحرية ، آما وردت في المرفق الثاني لهذه      بش"أن الم"ناطق     
 التوصية ؛

 
 عل"ى إنش"اء ف"ريق خ"براء تقنيي"ن مخص"ص للت"نوع البيولوجي الغابي والموافقة               الموافق"ة )ب(

ل الحكومي عل"ى ص"الحياته عل"ى ال"نحو الوارد في المرفق الثاني لهذه التوصية ، مع مراعاة نتائج المحف                 
 الدولي المعني بالغابات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة ؛

 
تش""جيع األط""راف ، والحكوم""ات األخ""رى والهي""ئات ذات الص""لة ع""ند ترش""يح خ""برائها        )ج(

 :إلدراجهم في جدول الخبراء ، على مراعاة 
 ؛التوازن بين الجنسين  ‘1‘
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 ؛المحلية إشراك السكان اإلصليين وأفراد المجتمعات  ‘2‘

 
مجموعة من التخصصات والخبرات ذات الصلة وتشمل جملة أمور منها العلوم  ‘3‘

 ؛البيولوجية والقانونية واإلجتماعية واإلقتصادية والمعرفة التقليدية 
 

ل""ى مؤتم""ر األط""راف أن يت""ناول مس""ائل الميزان""ية المتص""لة بالم""رفق األول له""ذه  إتطل""ب - 3 
ه خاص أن تكلفة مشارآة أفرقة الخبراء قد تؤثر على قدرة الخبراء على التوص"ية ، عل"ى أن يالحظ بوج      

 .المشارآة 
 

 المرفق األول
 

 اقتراح بمنهجية موحدة الستعمال جداول الخبراء
 

 المبادئ األساسية
 
س"وف يل"تمس األمي"ن التنف"يذي مدخ"الت م"ن نق"اط اإلتص"ال الوطن"ية ذات الص"لة وم"ن منظمات                        - 1

 تغطي ميادين الخبرة الالزمة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي تشمل جملة أمور من      معينة لجداول الخبراء  
 .بينها العلوم البيولوجية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والمعرفة التقليدية

 
س"وف يق"وم األمي"ن التنف"يذي لإلتفاق"ية الم"تعلقة بالت"نوع البيولوج"ي بوضع جـداول الخبـراء على                 - 2

 .مدخالت الواردة من األطراف والحكومات ومن الهيئات ذات الصلة أساس ال
 
س"تكون ج"داول الخ"براء م"تاحة م"ن خ"الل آلية غرفة المقاصة التابعة لالتفاقية واآلليات األخرى                   - 3

حس"ب اإلقتض"اء ، وس"وف تربط من خاللها بجداول الخبراء األخرى على المستويات الوطني واإلقليمي     
 .والدولي 

 
ما ي"تعلق ب"الجداول الت"ي توض"ع ألف"رقة خ"براء مح"ددة ذات ص"الحيات محددة ، سوف يلتمس                   ف"ي - 4

األمي"ن التنف"يذي المدخالت من نقاط اإلتصال الوطنية ومنظمات ذات صلة في آل مناسبة آهذه في سبيل               
 . إستخدام هذه الجداول حصرًا لهذا الغرض 

 
يذي إلى استعمال وسائل إتصال مبتكرة وفعالة       ع"ند إدارة ج"داول الخ"براء، سيس"عى األمي"ن التنف"            - 5

 .ويكفل الشفافية من خالل إصدار اإلخطارات 
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س"يقوم األمي"ن التنف"يذي م"ن خ"الل جهات اإلتصال الوطنية والهيئات ذات الصلة بتحديث جداول          - 6
ين الجنسين الخ"براء بصفة منتظمة، وسيسعى إلى آفالة تمثيل جميع المناطـق الجغرافية وآفالة التوازن ب    

. 
 
تنش"ر األمان"ة العم"ل ال"ذي تق"وم به حاليًا عن طريق آلية غرفة المقاصة وتدعو إلى المساهمة فيه        - 7

بالبريد أو البريد االلكتروني أو غيره من الوسائل الفعالة من حيث التكاليف وذلك من قِبل أعضاء جداول 
ت إلقتس""امها م""ع اآلخري""ن أو الذي""ن ل""م ي""تم  الخ""براء ذات الص""لة الذي""ن ت""توافر لديه""م بخ""برات أو معلوم""ا 

 .إختيارهم لإلجتماعات أو الذين ال يساهمون حاليًا في مناقشات قوائم الخدمة 
 

 وظائف جدول الخبراء
 
الق"""يام بمه"""ام مح"""ددة ب"""ناء عل"""ى طل"""ب مؤتم"""ر األط"""راف والهي"""ئات الفرع"""ية ال"""تابعة للمؤتم"""ر، - 1

التقن""ية والتكنولوج""ية ، بم""ا ف""ي ذل""ك المش""ارآة ف""ي أف""رقة  وخصوص""ا الهي""ئة الفرع""ية للمش""ورة العلم""ية و
 .الخبراء التقنيين المخصصة وأفرقة االتصال 

 
إم"داد األمي"ن التنفيذي واألطراف والحكومات والهيئات ذات الصلة حسب اإلقتضاء باإلسهامات             - 2

متصلة باتفاقية  بشأن الموضوعات ال8استعراضات النظراء: الموض"وعية الت"ي تش"مل ، ض"من ما تشمله       
الت""نوع البيولوج"""ي، وذل""ك باإلس"""تفادة م""ن طائف"""ة واس""عة م"""ن التخصص""ات ، والخ"""برة، الم""تاحة عل"""ى       

 .المستويات الوطنية اإلقليمية والدولية 
 

 9طرق ووسائل االتصال بالخبراء
 
 .آلية غرفة المقاصة التابعة لالتفاقية ، وآليات أخرى حسب اإلقتضاء - 1
 
، ص""ادرة ع""ن األمان""ة، وت""وزع عل""ى )بالش""كل اإللكترون""ي وباألش""كال األخ""رى(نش""رات دوري""ة - 2

جم"يع الخ"براء المدرجي"ن ف"ي الجدول، إلمدادهم بمعلومات عامة عن األنشطة ، سواء أآانت مخططة أو          
. جاري"ة فع"ال، والتي تقوم بها األمانة ، بقصد أن يظل الخبراء مشارآين وعلى بيِّنة ومرتبطين بالعمليات               

 . أن تصل المعلومات العامة إلى الخبراء على فترات منتظمة، مثال آل ثالثة أشهرويفضل
 
 

                                                           
 تشمح لمجموعة صغيرة من الخبراء أن تقدم مدخالت منها ، مما يوسع منظور المنتج                       استعراضات النظراء  8

ويمكن استعمال استعراضات    ) . تقارير ، مشاريع وثائق سابقة لإلجتماعات إلى أخره             (النهائي ونطاق المشارآة في هذا المنتج            
 التقنيين المخصصة واجتمعات الخبراء وآذلك مشاريع          وأفرقة الخبراء (listserv) النظراء لتحليل منتجات مناقشات قوائم الخدمة          

 .وينبغي أن تكون طلبات إستعراضات النظراء مصحوبة ببيان واضح للصالحيات صادر عن األمانة . الوثائق 
 

  .ترسل األمانة ، حسب الضرورة إلى جهات اإلتصال نسخًا من مراسالتها مع الخبراء 9
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اتصاالت مباشرة بالبريد اإللكتروني والفاآس والرسائل والهاتف ، أو إتصاالت شخصين بجميع - 3
 .الخبراء أو بالخبراء المعنيين بمجاالت أو مسائل معينة 

 
 بمناقشات بواسطة البريد اإللكتروني بين الخبراء أنفسهم، للس"ماح  )listserv( وض"ع قوائ"م خدم"ة    - 4

وقوائ"م الخدم"ة ينبغ"ي أن يظ"ل معم"وال به"ا لف"ترة محددة من        . عل"ى إث"ر طل"ب مح"دد م"ن األمي"ن التنف"يذي          
والخب""ير الرئيس""ي أو الخ""براء الرئيس""يون مكلف""ون  . الزم""ن، ويفض""ل أن يرأس""ها خب""ير واح""د أو خب""يران  

وآ"ي يكون هذا النظام  . ط"ريق قوائ"م الخدم"ة ، وي"بلغون ن"تائجها إل"ى األمان"ة             بالمناقش"ة الت"ي تج"ري ع"ن         
 :مثمرا هناك عدة شروط قد تكون مطلوبة 

 
 20ينبغ"ي أال ي"زيد ع"دد الخ"براء المش"ارآين في المناقشة عن طريق قوائم الخدمة على         )أ(
 خبيرًا ؛

 
 ل""نوع المدخ""الت  ‘2‘ات ؛ و للطل""ب‘1‘: ينبغ""ي أن يق""وم األمي""ن التنف""يذي ب""تحديد دق""يق      )ب(
 .للمواعيد النهائية التي يجب االلتزام بها ‘ 3‘المتوقعة و

 
 .عقد إجتماعات ألفرقة الخبراء - 5
 

 *المرفق الثاني
 

 المناطقبالصالحيات ومدة العمل المقترحة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة المعنية
 ية والتنوع البيولوجي الغابيالمحمية البحرية والساحلية وتربية األحياء البحر

 
 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمناطق المحمية البحرية والساحلية  -ألف 

 
 10الصالحيات

 
تحدي"د المش"روعات ال"رائدة ف"ي البح"ث والرص"د، عل"ى أس"اس االق"تراحات الجارية بهدف تقرير            - 1

الساحلية أو عن المناطق المدارة ، على االستخدام القيمة واآلثار المترتبة عن المناطق المحمية البحرية و      
 .المستدام للموارد الحية البحرية والساحلية

 
 
 
 

                                                           
  .5/14للتوصية  * 

 
 . ، في برنامج عمل تفويض جاآارتا 1-3 ، والهدف التشغيلي 3لبرنامج وفقًا لعنصر ا 10
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من برنامج ) ج( التش"غيلي، النش"اط   1-3اس"تعراض الدراس"ة المكتب"ية المطلوب"ة بموج"ب اله"دف           - 2
هي عبارة عن تجميع والدراسة المكتبية التي سيقوم بها األمين التنفيذي .  )، الم"رفق 4/5المق"رر  (العم"ل   

وتول""يف المعلوم""ات الم""تعلقة بالق""يمة وباآلث""ار المترت""بة ع""ن الم""ناطق المحم""ية ال""بحرية والس""احلية عل""ى    
 .االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

 
 .تحديد صالت الربط بين الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي- 3
 
عداد توصيات عن أنواع البحوث المطلوب القيام بها لتفهم اآلثار المترتبة عن المناطق المحمية         إ- 4

أو المغلق"ة البحرية والساحلية، على حجم وديناميكية العشائر الموجودة، وذلك في حدود التشريع الوطني               
. 

 
 مدة العمل

 
 البحرية والساحلية أن يبدأ ينبغ"ي لف"ريق الخ"براء التقنيي"ن المخص"ص المعن"ي بالم"ناطق المحم"ية          

 بع"د موافق"ة مؤتم"ر األط"راف عل"ى الصالحيات، وسوف يسعى إلى إتمام العمل في موعد ال                    عمل"ه ف"وراً   
ي""تجاوز االج""تماع الثام""ن للهي""ئة الفرع""ية للمش""ورة العلم""ية والتقن""ية والتكنولوج""ية ، وال""ذي س""تكون ف""يه     

نامج عم"ل الهي"ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   أنظ"ر ب"ر   (ب"ندًا ي"نظر ف"يه ب"تعمق         " الم"ناطق المحم"ية   "
المناطق "، واالج"تماع السابع لمؤتمر األطراف، الذي ستكون فيه  ) ج"يم 4/1والتكنولوج"ية ف"ي التوص"ية       

 2 فورا، غير أن النشاط رقم 4 و   3 و   1ويمكن القيام باألنشطة    .  لل"نظر ف"يه ب"تعمق      موض"وعاً " المحم"ية 
 .سة المكتبيةسوف يبدأ بعد إتمام الدرا

 
 تربية األحياء البحريةبفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني    -باء 

 
 11الصالحيات

 
تقي"يم الوض"ع الق"ائم حال"يا للمع"رفة العلم"ية والتكنولوج"ية بش"أن آث"ار ترب"ية األحياء البحرية على                    - 1

 . التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 
لمنهج""يات والتقن""يات الت""ي ت""تفادى اآلث""ار الض""ارة بترب""ية األح""ياء تقدي""م إرش""اد بش""أن المعاي""ير وا- 2

ال"بحرية وم"ا يل"ي ذلك من تعزيز األرصدة الحية ، وبالتنوع البيولوجي البحري والساحلي وتعزيز اآلثار     
 .اإليجابية لتربية األحياء البحرية على اإلنتاجية البحرية والساحلية 

 
 
 

                                                           
 . في بالنامج عمل تفويض جاآارتا 4وفقًا لعنصر البرنامج  11
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مدة العمل

التقنيين المخصص في تربية األحياء البحرية أن يبدأ عمله فورًا بعد موافقة ينبغي لفريق الخبراء 
أما الوقت الذي ينبغي فيه إتمام هذه األنشطة حتى يمكن للهيئة الفرعية  . مؤتمر األطراف على صالحياته   

طلب للمش"ورة العلم"ية والتقن"ية والتكنولوج"ية أن ت"نظر بتعمق في نتائجها، فهو يتوقف على الوقت الذي ي          
فيه االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم 
تقريرها أو مشورتها عن الجوانب المتصلة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، أو عندما يقرر مؤتمر 

 .األطراف القيام باستعراض برنامج عمل تفويض جاآارتا 
 

 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الغابي   -جيم 
 

 الصالحيات
 
تقدي""م المش""ورة بش""أن ال""برامج العلم""ية وال""تعاون الدول""ي ف""ي مج""ال البح""ث وال""تطوير ، المتص""ل  - 1

 .بالصيانة واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
 
حال""ة وإتجاه""ات الت""نوع البيولوج""ي الغاب""ي إج""راء إس""تعراض للمعلوم""ات الم""توفرة ع""ن )أ(- 2

 ؛ومهدداته الرئيسية ، وتحديد أي ثغرات ذات شأن في تلك المعلومات

تحديد خيارات لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي الغابي بتطبيق مبدأ نهج النظام )ب(
ق عل""يها م""ن ق""بل الف""ريق  اإليكولوج""ي واإلدارة المس""تدامة للغاب""ات وم""ع م""راعاة مق""ترحات العم""ل الم""تف   

الحكوم"ي الدول"ي المعن"ي بالغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات إضافة إلى عمل المنظمات      
والعمل""يات الدول""ية األخ""رى ذات الص""لة بم""ا ف""يها م""نظمة األم""م الم""تحدة لألغذي""ة وال""زراعة والعمل""يات       

، وذل""ك م""ن خ""الل   )CIFOR( اب اإلس""توائيةالمتص""لة بالمعاي""ير والمؤش""رات والم""نظمة الدول""ية لألخش""   
 :أنشطة مثل 

 
تحدي""د تداب""ير ووس""ائل جدي""دة لتحس""ين حف""ظ الت""نوع البيولوج""ي الغاب""ي داخ""ل        '1'

 المناطق المحمية القائمة وخارجها ؛
 

وتحدي""د التداب"""ير العمل"""ية لتخف""يف األس"""باب المباش"""رة والكام""نة لفق"""دان الت"""نوع    '2'
 البيولوجي الغابي ؛

 
 ؛ ة لتنفيذ التدابير واإلجراءات التي تم تحديدهاـحديد األدوات واآلليات الالزموت'3'

 
 وتحديد التدابير الالزمة إلستعادة الغابات المتدهورة ؛'4'
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وتحديد إستراتيجيات لتعزيز اإلدارة التعاونيـة مع المجتمعات المحلية واألصلية '5'
. 

 
ألم"م المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من أجل     إع"داد مش"ورة ، بال"تعاون م"ع إتفاق"ية ا             )ج(

دم""ج إعت""بارات الت""نوع البيولوج""ي ، بم""ا ف""ي ذل""ك حف""ظ الت""نوع البيولوج""ي ف""ي مش""اريع ع""زل الك""ربون     
 بالغابات ؛

 
تحدي"د أح"دث التكنولوج"يات والدراي"ات الفن"ية المبتكرة والفعالة في مجاالت تقييم التنوع                )د(

وحفظ"ه وإس"تدامة إس"تخدامه وتوف"ير المش"ورة حول سبل ووسائل الترويج              البيولوج"ي الغاب"ي وتخط"يطه       
 .لهذه التكنولوجيات وتطويرها ونقلها 

 
 .تقييم آثار وأنـواع التدابير المتعلقة بالغابات والمتخذة وفقًا لإلتفاقية ، إستنادًا إلى دراسات الحالة - 3
 

مدة العمل

وج"ي الغابي فورًا بعد موافقة االجتماع الخامس لمؤتمر  ينبغ"ي أن ي"بدأ العم"ل بش"أن الت"نوع البيول       
األط"راف على صالحيات الفريق، وأن يكتمل العمل في موعد ال يتجاوز االجتماع السابع للهيئة الفرعية     

راف ـللمش"ورة العلم"ية والتقن"ية والتكنولوج"ية ، أي ف"ي الوق"ت المناس"ب لإلج"تماع الس"ادس لمؤتم"ر األط                      
 . البيولوجي للغابات بوصفه من الموضوعات الرئيسية ذات األولوية الذي سينظر في التنوع
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 نيالمرفق الثا
 

  للهيئة الفرعيةالسادسجدول األعمال المؤقت لإلجتماع 
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 
 .افتتاح االجتماع - 1

 
 :شؤون تنظيمية- 2

انتخاب أعضاء هيئة المكتب ؛1 - 2

ر جدول األعمال ؛اإقر2 - 2

 .تنظيم العمل  3 – 2
 

 :التقارير- 3

؛البيولوجي البحري والساحلي التنوع  1 – 3

 .في المياه الداخلية التنوع البيولوجي  2 – 3
 

 .األنواع الغريبة الغازية : موضوع له أولوية - 4
 

ورة العلم""ية مش""روع ج""دول األعم""ال المؤق""ت لالج""تماع الس""ابع للهي""ئة الفرع""ية للمش""      - 5
 .والتقنية والتكنولوجية 

 
 .مكان وزمان االجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية - 6

 
 .شؤون أخرى - 7

 
 .إعتماد التقرير - 8

 
 .اختتام االجتماع- 9
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 الثالثالمرفق 
 

 عية للهيئة الفرالسادسجدول األعمال المؤقت لإلجتماع مشروع 
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 
 .افتتاح االجتماع - 1

 
 :شؤون تنظيمية- 2

انتخاب أعضاء هيئة المكتب ؛1 - 2

ار جدول األعمال ؛إقر2 - 2

 .تنظيم العمل  3 – 2
 

 :التقارير- 3

يكولوجية البيولوج"ي لألراض"ي الجاف"ة والقاحل"ة وشبه القاحلة ، النظم اإل    الت"نوع    1 – 3
؛للبحر المتوسط والسافانا والمراعي 

 .الزراعي التنوع البيولوجي  2 – 3
 

 .التنوع البيولوجي الحراجي : موضوع له أولوية - 4
 

 للهي""ئة الفرع""ية للمش""ورة العلم""ية    الثام""نمش""روع ج""دول األعم""ال المؤق""ت لالج""تماع    - 5
 .والتقنية والتكنولوجية 

 
 . للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتاسعامكان وزمان االجتماع - 6

 
 .شؤون أخرى - 7

 
 .إعتماد التقرير - 8

 
 .اختتام االجتماع- 9

- - - - -


