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 2004فبراير / شباط 27و 20 – 9آوااللمبور ،  

 
  التنوع البيولوجي مشروع مقررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف  في إتفاقية

 مذآرة من األمين التنفيذي 
 مقدمة 

اع   - إن المذآرة الحالية هي عبارة عن تجميع مختلف مشاريع التوصيات التي قدمتها     -1 ا االجتم  آي ينظر فيه
 المعقود  ، واالجتماع ) الهيئة الفرعية   (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        -السابع لمؤتمر األطراف    

ام        ى ع راف حت ؤتمر األط نوات لم دد الس ي المتع رنمج العمل ي الب اد المعن ين دورات االنعق ل  2010ب ق العام والفري
ود                المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع ، والفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعق

ذه  . األمين التنفيـــذي إذا لزم األمر صل بها من أحكام ، أو قدمها وما يت) ي (8بين دورات االنعقاد والمعني بالمادة   وه
ـراف           ـر األطـــ ابع لمؤتمـ اع الس ال المؤقت لالجتم ًا لجدول األعم ة وفق  UNEP/CBD/COP/7/1(العناصر مرتب

and Corr.1 . ( 

وقد أدخلت بعض . أعدت هذه الوثيقة لمساعدة األطراف في تحضيرها لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف  -2
والديباجات لم تدرج . التصحيحات الصياغية البسيطة على بعض المقترحات في سبيل جعلها أشد صلة باالجتماع 

وأدرجت الترويسات أو وضعت بين أقواس معقوفة لكفالة الوضوح واإلرشاد ولكن لن . عادة في هذه النصوص 
ومصدر أو منشأ العناصر مبين في بداية مشروع . رر يصدر يقتضي األمر حتمًا أدراجها في النص النهائي ألي مق

 . المقرر 

رر                           -3 ا بسهولة وضع توصية آجزء من مشروع المق م يمكن فيه ي ل ة        (في الحاالت الت دما يكون ثم ثًال عن م
رر        " ) بالنظر في الحاجة إلى     " توصية بإن يقوم مؤتمر األطراف        ، فإن العنصر المشار إليه لم يدرج في مشروع المق

ة                 ديمي       ولكن ينوه به في أخر القسم المتعلق بالموضوع ، بحروف غليظة مائل ، بوصفه خطوة إضافية      في النص التق
 .  موصى بأن يتخذها مؤتمر األطراف 
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 صر مشاریع المقررات مرتبة حسب بنود جدول األعمالعنا
 الشؤون التنظيمية  -أوال

، ) الشؤون التنظيمية (ليس هناك مشاريع مقررات متوقعة تحت القسم األول من جدول األعمال المؤقت  -1
الثامن لمؤتمر الذي يضم أمور مثل افتتاح االجتماع وتنظيم العمل وانتخاب أعضاء المكتب ، ومكان وزمان االجتماع 

والخطوات المطلوبة من مؤتمر األطراف تحت بنود هذا القسم مبينة في الشروح ، المنقحة لجدول .. األطراف ، إلخ 
  ) .UNEP/CBD/COP/7/Add.1/Rev.1( األعمال المؤقت 

 الموافقة على التقاریر  -ثانيا
ف إلى يحيط علمًا بالتقارير المقدمة من وفقا للممارسة السابقة يدعو جدول أعمال المشروح مؤتمر األطرا -2

الهيئات الفرعية وأن يتناول الشؤون المواضيعية التي اثيرت في هذه التقارير ، تحت البنود المتصلة بها الواردة في 
ونصوص المقررات التي تصدر في هذا الشأن مقدمة فيما يلي من األمين التنفيذي بالنسبة لكل تقرير . جدول األعمال 

 ) من جدول األعمال المؤقت 14 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9البنود (ح بشأن اتخاذ النهج المقترح اقترا

 تقاریر الهيئة الفرعية  -9
 : إن مؤتمر األطراف  
 2001 مارس 16 إلى 12يحيط علمًا بالتقرير االجتماع السادس لـ هفمعتت المعقود بمونتريال من  -1 

)UNEP/CBD/COP/6/3. ( 

 نوفمبر 16 إلى 12أيضا بتقرير االجتماع السابع لـ هفمعتت المعقود بمونتريال من يحيط علمًا  -2 
2001) UNEP/CBD/COP/6/4. ( 

 . تقریر رئيس مؤتمر األطراف في اإلجتماع السادس عن نتيجة القمة العالمية للتنمية المستدامة  -10
 إن مؤتمر األطراف  

إلجتماع السادس عن نتيجة القمة العالمية للتنمية يحيط علمًا بتقرير رئيسي مؤتمر األطراف في ا
 . المستدامة 

  2010  تقریر إجتماع ما بين الدورات عن برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى -11
 : إن مؤتمر األطراف  
ف حتى يحيط علمًا بتقرير ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطرا  

  ) .UNEP/CBD/COP/7/5 ( 2003 مارس 20 – 17 ، المعقود بمونتريال من 2010
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 تقریر الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع  -12
 إن مؤتمر األطراف ، 
لحصول وتقاسم بتقرير اإلجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بايحيط علمًا  

 26 إلى                                                    22 من 2003 ديسمبر 5 إلى 1المنافع ، المعقود في مونتريال من 
 ) .UNEP/CBD/COP/7/6 (2001أآتوبر 

وما ) ي (8تقریر الفریق العامل بين دورات االنعقاد ، المخصص المفتوح العضویة المعني بتنفيذ المادة  -13
 .یتصل بها من أحكام 

 إن مؤتمر األطراف ،  
بتقرير اإلجتماع الثالث للفريق العامل بين دورات االنعقاد المخصص المفتوح العضوية المعني يحيط علمًا  

 8ن وما يتصل بها من أحكام في إتفاقية التنوع البيولوجي ، المعقود بمونتريال                            م) ي(8بالمادة 
 )UNEP/CBD/COP/7/7 (2003 ديسمبر 12إلى 

 تقاریر عن الوضع القائم بالنسبة لبروتوآول السالمة األحيائية  -14
 إن مؤتمر األطراف 

يحيط علمًا بتقرير األمين التنفيذي عن الوضع القائم في العمل التحضيري لإلجتماع األول لمؤتمر  -1
 ) .UNEP/CBD/COP/7/8(ول األطراف العامل آإجتماع لألطراف في البروتوآ

يحيط علمًا أيضًا بتقرير اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالم األحيائية عن عمل  -2
                             2002 أبريل 26-22اإلجتماع الثالث والنهائي المعقود بالهاي من 

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3/Add.3. ( 
  مرفق البيئة العالمية تقریر -15

آجزء من مقرره  ) UNEP/CBD/COP/7/9( إن مؤتمر األطراف يحيط علمًا في المعتاد بهذا التقرير  
  ) .1 – 20أنظر البند (بشأن إصدار مزيد من اإلرشاد لآللية المالية 

 تفاقية تقریر األمين التنفيذي عن إدارة شؤون االتفاقية وميزانية الصندوق االستئماني لال -16
يجب أن و.  ) UNEP/CBD/COP/7/10( إن مؤتمر األطراف ال يحيط علمًا في المعتاد بهذا التقرير  

ومقترحات األمين .  من جدول األعمال الخاص باالجتماع الحالي 22يصدر مقرر بشأن ميزانية البرنامج إعماًال للبند 
  . 22دة في مشروع المقرر المتعلق بالبند التنفيذي الناشئة عن خبرته في إدارة شؤون االتفاقية وار

 
 استعراض تنفيذ برنامج العمل  -ثالثا

تقاریر مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه : مجاالت العمل المواضيعية  -17
الرطبة والتنوع الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة ودون 

 .البيولوجي الزراعي 
 ]نص عام [

من التقرير المرحلي الذي وضعه األمين التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل في المجاالت ) أ (2في الفقرة  
من المقترح أن مؤتمر األطراف قد یرغب في تقييم ما أحرز من تقدم ) UNEP/CBD/COP/6/11 (المواضيعية 

 وأصدار أرشاد إضافي إلى األمين التنفيذي ، حسب اللزوم ، بشأن مواصلة تنفيذ برامج العمل في تنفيذ برامج العمل
 ، 

  التنوع البيولوجي للغابات  –ألف 
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رة  رتين 1إن الفق أخوذ من الفق ي م رر اآلت ن مشروع المق ن التوصية 7 و 6 م ة 1-9 م  الصادرة عن الهيئ
ة   رة ) UNEP/CBD/COP/7/4, annex 1 (الفرعي ذي في جدول         والفق ين التنفي ًا من األم ة تتضمن إقتراح  الثاني

ى     ) . UNEP/CBD/COP/7/1/Add/Rev.1 (األعمال المؤقت المشروح المنقح  دعو أيضًا إل ومؤتمر األطراف م
رر            اًال للمق ذي أنشئ إعم رة  6/22أن ينظر في التوصيات المستمدة من تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص ال  الفق

د26 التنوع            ، بإس ل ب ل المتص امج العم ذ برن تعراض تنفي ن إس ة ع ة الفرعي ذي والهيئ ين التنفي ى األم ورة إل اء مش
 : التي تتضمن ) UNEP/CBD/COP/7/1Add17, annexes I and II (البيولوجي للغابات 

 : إقتراحًا عن آيفية تنفيذ برنامج العمل الموسع آجز من التقرير الوطني الثالث ) أ (
لى المنظمات الدولية لتقديم معلومات عن إسهامها في تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع دعوة إ) ب(

 . البيولوجي للغابات على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي 
 إن مؤتمر األطراف 

ة بأعضاء    يدعو القائم بالتنسيق ورئيس محفل أمانة األمم المتحدة بشأن الغابات والشراآة التعاونية المعني              -1
رة                   ة ، المحددة في الفق رر     ) ب(19الغابات وغيرهم من الشرآاء ذوي الصلة والمنظمات المعني من                  المق

ات          6/22 ين مقترح ة ب ن العالق ذي ع ين التنفي ه األم ام ب ذي ق دي ال يم التمهي ن التقي ن األراء ع د م ديم مزي ى تق  ، إل
IPF/IFF    اق ب ي نط ذل ف طة تب وات وبأنش وجي                              بخط وع البيول أن التن ع بش ل الموس امج العم رن

 ) : UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/31 (للغابات 
امج              -2 ذ برن ي بإستعراض تنفي ين المخصص المعن راء التقني ق الخب اع األول لفري  يحيط علمًا بتقرير اإلجتم

لبيولوجي للغابات ، المعقود في مونبلييه بفرنسا                                                     من                       العمل المتصل بالتنوع ا   
 ) :UNEP/CBD/COP/7/INF/20  (2003 نوفمبر 24-27

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة  -باء
 الصادرة عن الهيئة 8/4لتوصية  من ا2 من مشروع المقرر اآلتي مأخوذن من الفقرة 6-1إن الفقرات 

 من التوصية ذاتها واضيفت 3 فهي صدى الدعوة الصادرة عن الهيئة الفرعية في الفقرة 7أما الفقرة . الفرعية 
 .  آما إقترحهما األمين التنفيذي 9 و 8الفقرتين 

 
 :   إن مؤتمر األطراف يقرر 

 
ع القائم واالتجاهات فى التنوع البيولوجى لألراضى  العملية المقترحة للقيام بتقييم دورى للوضأن يقر) 1(

مع الترآيز على تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان ،   أدناه1الجافة وشبه الرطبة، آما جاء وصف ذلك فى الجدول 
ى مع البناء على ما يوجد من معرفة وهياآل فذات االقتصاد االنتقالي على القيام بتقييمات على الصعيد الوطني 

 ؛وآذلك على التقييمات الوطنية التقييمات العالمية الجارية 
 
 االقتراح الذى أعده األمين التنفيذى فى سبيل ادخال مزيد من التنقيح على برنامج العمل، أن يعتمد) 2(

 .والذى يقترح االستعانة بشرآاء متعاونين حسبما جاء فى المرفق بالمذآرة الحالية
 
أن يكفل أن تؤخذ في الحسبان ، عند وضع واستعراض برامج العمل هذه لتنفيذى  من األمين اأن يطلب) 3(

 .، إجزاء برنامج العمل المتعلقة ببرامج العمل المواضيعية لالتفاقية 
 
أهداف لتنفيذ برنامج العمل ، وضع ب قوم، أن ياألطراف من األمين التنفيذى، فى تعاون مع أن يطلب) 4(

، والمبادرة العالمية للتصنيف ، والخطة  ة االستراتيجية العالمية لحفظ النباتآخذًا في الحسبان بصفة خاص
االستراتيجية لالتفاقية وخطة تنفيذ القمة العالمية عن التنمية المستدامة، آي تنظر فيها الهيئة الفرعية ويمكن أن تتبع 

 ) ، المرفق6/9المقرر  . (تلك العملية النهج المعمول به في وضع االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
ويطلب من األمين التنفيذي أن يقوم ، في تعاون مع أمانات اتفاقيات ريو األخرى وغيرها من  )5(

االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي بمواصلة إيجاد آليات لتسهيل التنفيذ التضافري لالتفاقيات المذآـــورة ، 
ء ذلك في القسميــــــن الثالث والرابع من الوثيقــــة خصوصًا على الصعيد الوطني ، آما جــــا

)UNEP/CBD/SBSTTA/8/10 . ( ويمكن لتلك اآلليات أن تشمل ما يلي: 

 برامج عمل مشترآة ، )أ (
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أنشطة فريق االتصال المشترك بين اتفاقيات ريو الثالث وبين أعضاء إضافيين محتملين  )ب (
 ؛

 :أنشطة مشترآة ترآز على عدة عناصر  )ج (

مل بين األنشطة المتصلة باستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي التكا )1(
 وبرامج العمل التواؤمية الوطنية UNCCDالوطنية وبرامج العمل الوطنية للـ 

 ، وسياسات رامسار لألراضي الرطبة ، وغير ذلك من UNFCCCالتابعة للـ 
نمية المستدامة البرامج ذات الصلة ، شاملة االستراتيجيات الوطنية في سبيل الت

 .وتخفيض الفقر 

بناء القدرة ، وأنظمة إعالمية وترتيبات مؤسسية ، وأنشطة تخطيط مشترك  )2(
 .بين هيئات التنسيق ونقاط االتصال التابعة لالتفاقيات 

وضع معايير للمشروعات التضافرية وإيجاد مشروعات تضافر في مجال  )3(
 " .الممارسات الجيدة"

 األهداف والتنظيم والمتابعة السديدة للورش التضافرية ، التحضير وصياغة )4(
 .من وطنية وإقليمية 

 .دراسات تدريب وتوعية بين أصحاب المصلحة  )5(

مشـارآة آاملة من أصحاب المصلحة ، بما فيهم السكان األصليين والمحليين ،  )6(
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في المشاورات وصنع القرار 

 .مليات التنفيذ في هذا الموضوع وع

وينبغي أن تؤخذ في الحسبان في هذه العملية الخبرة الموجودة آما تدل عليها وثائق عدة جهات ، منها لجنة استعراض 
الخطوط التوجيهية التشغيلية في سبيل التمويل السريع لالحتياجات الوطنية إلى بناء " ، و UNCCDالتنفيذ التابعة للـ 

 .الصادرة عن مرفق البيئة العالمية" ي يجرى تقييمها ذاتيًا القدرة الت

وأن يطلب آذلك من األمين التنفيذي أن يقوم ، في تعاون مع اتفاقات ريو واالتفاقات األخرى المتصلة بالتنوع ) 6(
البيولوحي البيولوجي ، بوضع إرشاد في سبيل استعراض استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتصلة باتفتقية التنوع 

وخطط العمل الوطنية المتصلة باتفاقية مكافحة التصحر ، مع الترآيز على تخفيف وطأة الفقر والتكامل بين شتى 
 .القطاعات

 

يعترف بأن التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل مرتهن بإتاحة الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية ويحث األطراف ) 7(
 .القادرة على ذلك على إسداء المساندة الالزمةوالبلدان والمنظمات الدولية 

يحيط علمًا بتقارير تقييم األلفية وتقييم تدهور األراضي في مشروع الفاو لألراضي الجافة وبالكيفية التي تعالج ) 8(
زيز بها احتياجات تقييم برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، والسيما طرائق تع

 . الجهود الوطنية للقيام بالتقييمات 

يرحب بخطة العمل المشترك بين إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع                  ) 9(
 . ويشجع األطراف على اإلسهام في تنفيذ مكونات تلك الخطة ) UNEP/CBD/COP/7/INF/28(البيولوجي 

 1الجدول 
األطوار (قترحة للتقييم الدوري للوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة عملية م

 ) ستكون مرتهنة بالتوصيات التي ستصدر بعد إتمام الطور األول2-4
 

 وتقييم األلفية إلى التحرى عن الكيفية التى LADAدعوة-20041-2002 : الطور األول



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
Page 9 
 

 الجافة وشبه يمكن بها أن تدرج احتياجات  برنامج األراضى )االجتماع السابع لمؤتمر األطراف(
 .الرطبة فى التقييمات الجارية

وضع اقتراح باآللية أو اآلليات التى تربط التقييمات الوطنية  -2
 .العالمية/ بعمليات التقييم والتبليغ اإلقليمية 

وضع مشروع خطوط توجيهية، بجهد تشارآى، للتقييمات  -3
 .الوطنية، شاملة المؤشرات التى يشرع فى وضعها

 2006-2004 : الطور الثانى
 )االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف(

الموافقة على خطوط توجيهية نهائية للتقييمات الوطنية  -4
 .وإقرار تلك الخطوط لتنفيذها

 .االتفاق على آلية التنفيذ وتشغيلها -5
طوط التوجيهية تجميع البيانات ومعالجتها وتبليغها وفقًا للخ -6  2012-2006 : الطور الثالث

 .واآلليات المتفق عليها
 سيقوم األطراف بالتبليغ، حسب مقتضى الحال، 2010فى  -7

عن األهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجى، ضمن أهداف القمة 
 .العالمية للتنمية المستدامة

تقرير عن التقييم العالمى للوضع القائم واالتجاهات للتنوع  -8
لرطبة، يكون متاحًا فى البيولوجى لألراضى الجافة وشبه ا

2012. 
تقارير تقييم دورية آل  : الطور الرابع
 عشر سنوات

تقرير دورى آل عشر سنوات ، يقوم على أساس التقييمات  -9
المتواصلة على الصعيد الوطنى، مع تطوير وتحسين تلك 

 .التقييمات
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 المرفق 
 توقعة والمواعيد والفاعلين االحتماليين ومؤشرات التقدم فى تنفيذ برنامج العملجدول تجميعى للنتائج الم : 1المرفق 

 

 الفاعلون الرئيسيون الموعد  النتائج المتوقعة النشاط
الوضع 
 القائم

 التاریخ مؤشرات التقدم

 التقييمات: الجزء ألف 
تقييم الوضع  : 1النشاط 

 القائم واالتجاهات
يم   • ن تقي ر ع امل وتقري تعراض ش اس

وجى فى         الوضع القائم واالتجاهات للتنوع البيول
 .األراضى الجافة وشبه الرطبة

او،  2012 راف،LADA ،MAالف  ، األط
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجى

 تقييم تمهيدى مزمع
 مشروع تقييم آامل

2006 
2010 

مجاالت ذات  : 2النشاط 
أو تحت /قيمة خاصة و

 تهديد

ة        • / اشتعراض وتقييم المجاالت ذات القيم
 .تحت التهديد

ة  2012 المى، أمان راث الع ز الت مرآ
MAB          ،WCPA          ،IUCN ،

WCMCاألطراف ، 

 2008 مشروع خريطة وتقرير تقييمى مزمع

يم الوضع          • مؤشرات : 3نشاط  التشغيل الكامل لمؤشرات لتقي
 .االتجاهاتالقائم و

او،  2012 راف، LADA ،MAالف ، األط
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجى

 2004 مشروع مجموعة مؤشرات جار

المعرفة بشأن  : 4النشاط 
العمليات التى تؤثر فى 
 التنوع البيولوجى

ة واألداء        • تقارير ومنشورات بشأن الهيكل
ة لألرا ة اإليكولوجي به لألنظم ة وش ى الجاف ض

ى         الرطبة، شاملة الوقع المحتمل لتغير المناخ عل
 األراضى الجافة وشبه الرطبة

مل    جار ة، تش ة مختلف ث وتنمي د بح معاه
 أنظمة المعرفة المحلية، األطراف

ق      جار ن فري وجزة م رة م روع نش مش
ى    ين المخصص المعن راء التقني الخب

 بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ

2006 
2003 

المنافع  : 5النشاط 
المستمدة من التنوع 
 البيولوجى

ة      • افع العالمي ع المعلومات بشأن المن تجمي
 والمحلية

 
 
اعى    • ع االجتم يم الوق ادى  –تقي  االقتص

 لضياع التنوع البيولوجى وصلة ذلك بالفقر
 
 
ين      • رابط ب أن الت االت بش ات الح دراس

2012 
 
 
2006 

 
 
 
2006 

مل    ة، تش ة مختلف ث وتنمي د بح معاه
 . المعرفة المحلية، األطراف

 
ة  ث وتنمي د بح راف، معاه األط

 .مختلفة تشمل المعرفة المحلية
 
 

رآاء   راف، الش اونون، األط المتع
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجى

 جار
 
 

 جار
 
 
 

 مزمع

ى  ص المعن ين المخص راء التقني ق الخب فري

 . باألراضى الجافة وشبه الرطبة
 مشروع نشرة

ص    ين المخص راء التقني ق الخب فري
به  ة وش ى الجاف ى باألراض المعن

 الرطبة
 مشروع تقرير

 تقديم دراسات حاالت من األطراف

2002 
 

2006 
 

2002 
 

2005 
2005 
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 الفاعلون الرئيسيون الموعد  النتائج المتوقعة النشاط
الوضع 
 القائم

 التاریخ مؤشرات التقدم

 .ضياع التنوع البيولوجى والفقر
أفضل  : 6النشاط 

 الممارسات فى اإلدارة
عرفة دراسات حاالت تشمل النظر فى الم      •

 .التقليدية
 
يم الممارسات      • ة بشأن تقي خطوط توجيهي

 .الجيدة

2006 
 
2004 

اونون،    رآاء المتع راف، الش األط
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجى

وجى،    وع البيول ة التن ة اتفاقي أمان
 األطراف

 مزمع
 

 مزمع

 تقديم دراسات حاالت من األطراف
 

 مشروع خطوط توجيهية

2005 
 

2003 

 الخطوات المستهدفة: الجزء باء 
تدابير الحفظ  : 7النشاط 

 واالستعمال المستدام
      

اء     • المناطق المحمية) أ( أن إنش ة بش وط توجيهي بكات "خط ش
 ".وافية وفعالة من المناطق المحمية

 .إنشاء مناطق محمية إضافية •

2008 
 
 جار

WCPA ـ ة، ال ات البيئي ، االتفاقي
IUCN  ،المى راث الع ز الت ، مرآ

 ، األطرافMABأمانة 

 جار
 

 جار

 
 

 تقرير عن المناطق المحمية

 
 

2012 
أو /اعادة التأهيل و) ب(

 اعادة الوضع السابق
ات       • تقرير وقاعدة بيانات بشأن التكنولوجي

 وآليات التحويل المالئمة
 .ختبارتقييم فعالية التدابير فى مواقع ا •
 
الل    • ن خ ذة م دابير منف  ، NBSAPت

NAP 

2004 
 جار

النرويج، أمانة أتفاقية التنوع 
البيولوجى، األطراف شرآاء 

 متعاونون مختلفون

 األطراف
 

 األطراف

 جار
 

 )1( مقترح

 
 مقترح

 ورشة عن نقل التكنولوجيات
 

ين           ارات ب ادل زي ع؛ تب تم انشاء المواق
 رةالبلدان المتضر

ادة          المى لمشروع صريح إلع تنفيذ ع
 التأهيل

2003 
 

2008 
 

2008 

األنواع الغريبة ) جـ(
 الغازية

ات  • ادل المعلوم ات وتب ن المعلوم د م مزي
 شأن األنواع الغريبة الغازيةب

ات ألفضل اإلدارة؛        • خطوط توجيهية وآلي
 .NBSAPsالتكامل من خالل 

 جار
 
2008 

 GISPاألطراف يساندها 
 

 GISPاألطراف ، 

 جار
 

 جار

ى  ات صريحة ف ورش، إدراج معلوم
 آلية تبادل المعلومات

 مشروع خطوط توجيهية 

2008 
 

2006 

 
 
 
 
ذي أن يضع، في تشاور مع األطراف،          من مشروع المقرر التي4ويمكن أن يكون ذلك جزءا من الفقرة . إن الجداول الزمنية للنتائج المقترحة ال بد أن بتم االتفاق عليها مع األطراف)  1( ين التنفي  تطلب من األم

 أهدافا لتنفيذ برنامج العمل 
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أن • أنظمة األنتاج) د( ة بش وط توجيهي تعمال خط  االس
المستدام والممارسات الجيدة فى الفالحة ونظام         

 .االنتاج المتكامل واالستعداد للجفاف
اد حوافز، تشمل      • ى عن ايج ر مرحل تقري

 ".االسواق العادلة والمنصفة"

، CGIARاألطراف، الفاو، مراآز      2004
WBمعاهد بحث مختلفة ، 

 
 األطراف

 جار
 
 

 مقترح

 مشروع خطوط توجيهية
 
 

 مشروع ورقة عن الموارد؛
 التقارير الوطنية الثالثة

2003 
 
 

2006 

أن اإلدارة  • الموارد المائية) هـ( ة بش وط توجيهي ذ الخط تنفي
 .واالستعمال المستدام للموارد المائية

 
ل      • ن أفض االت ع ات ح ة دراس إتاح

 الممارسات

األطراف، اتفاقية رامسار واالتفاقات  
رى،   ة األخ د GIWAالبيئي ، معاه

 البحث
 األطراف

 مترح
 
 
 رحمقت

 تم وضع مشروع المبادئ التوجيهية
 
 

 تقديم األطراف لدراسات الحاالت

2008 
 
 

2007 

الحفظ داخل الموضع ) و(
 وخارج الموضع

ل  • ظ داخ ة للحف وط التوجيهي ذ الخط تنفي
ات اإلدارة     ع واحتياج ارج الموض ع وخ الموض

 .على أساس أفضل الممارسات
وك   • وان وبن دائق الحي درات ح ز ق تعزي

ظ خارج   البذور وغيرهما من المؤسسات على الحف     
 الموضع

 WCPA         ،IUCN         ،WWF ،
 ، األطرافCGIARمراآز 

 
 األطراف، المراآز اإلقليمية

 مقترح
 
 

 مقترح

 مشروع خطوط توجيهية
 
 

 NBSAP ،NAPاإلدماج فى 

2006 
 
 

2008 

التقييم االقتصادى ) ز(
 والتكنولوجيات التواؤمية

لع      • ادى للس يم االقتص ن التقي ة ع دراس
وع           والخدمات ة محددة للتن  فى مجاالت ذات قيم
 .البيولوجى

تعمال  • أن اس ة بش ذ الخطوط التوجيهي تنفي
 .NBSAPاالدوات االقتصادية من خالل 

راف،   ة WBاألط د مختلف ، معاه
 للبحث والتنمية

ث     د البح ف معاه راف، مختل األط
 والتنمية

 مقترح
 

 مقترح

راء   ق الخب ن فري ر م روع تقري مش
 التقنيين المخصص

 مشروع خطوط توجيهية

2002 
 

2006 

الكتلة االحيائية النباتية ) ح(
 والحيوانية

ل    • أن أفض االت بش ات ح دراس
 .الممارسات

 
 NBSAPsماج الدروس المستفادة فى     إد •

 ،NAPs 

رآاء     ف الش راف، مختل األط
 المتعاونين
 األطراف

 مقترح
 

 مقترح

  

التدريب والتعليم ) ط(
 وتوعية الجمهور

ة     • دريب القطري رامج الت ع ب ام وض إتم
 .واإلقليمية

 
وع    • ة التن ور بأهمي ة الجمه الت توعي حم

 .البيولوجى فى األراضى الجافة وشبه الرطبة

ة،       األطراف، مراآز االمتياز اإلقليمي
TPN التابع للـ UNCCD 

 CBD ،UNCCD ، األطراف

 مقترح
 

 مقترح

دة  نة الواح ى الس دريب ف ورش ت
 والمنطقة الواحدة

اطق    ى المن وجى ف وع البيول نة التن س
 الجافة وشبه الرطبة

2006 
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معلومات عن ) ى(
 االستعمال المستدام

يمية، األطراف، المنظمات دون االإقل     .تنمية آليات تبادل المعلومات •
TPNs 

ع،  مزم
 جار

ـ   ة ال ن  TPNsمناقش وعين ع  لموض
POWفى السنة  

2008 

تعزيز برامج البحث ) ك(
 والتنمية

 .إتمام وضع أولويات البحث •
ذ         • م وضعها وتنفي ها مشروعات رائدة قد ت

 .على الصعيد المحلى

 األطراف ، معاهد البحث والتنمية 
 األطراف

 جار.مزمع
 جار.مزمع

 شراآات للبحث التعاونى
ل    ى آ اؤها ف م انش دليل ت ع الت مواق

 منطقة

 
2006 

رة المتكاملة اإلدا) ل(
لالستجماع واالنواع 
 المعرضة للخطر

ن  • االت ع ات ح اإلدارة ) 1(دراس
تجماع  اطق االس ة لمن رات ) 2(المتكامل مم

اجرة   واع المه ادرة   ) 3(األن واع الن ظ األن حف
 .والمعرضة للخطر

 مقترح األطراف 
 

ات   ائق الخاصة بدراس م وضع الوث ت
 الحاالت فى آل منطقة

2006 

التعاون مع االتفاقيات ) م(
 ذات الصلة

ات ذات  • ع االتفاقي اون م ذآرات تع م
 .الصلة

برنامج عمل مشترك مـع االتفـاقيات ذات  •
 .الصلة

 اتفاقيات مختلفة 
 اتفاقيات مختلفة

 جار
 جار

 
 ورش تضافر

 مشروعات رائدة للتضافر
 

 

تعزيز االدارة  : 8النشاط 
المسئولة عن الموارد 

      

الهياآل المؤسسية ) أ(
تقنيات األصلية المحلية؛ ال

 والمحلية

ائق   • االت ووضع الوث ات الح ام دراس إتم
 .الخاصة بقصص النجاح وتقاسمها

الل    • ن خ ع م ذ الواس  ، NBSAPالتنفي
NAP. 

 األطراف 
 

 األطراف

 مقترح
 

 مقترح

ى         ارات عل تم وضع برامج تبادل الزي
 المستوى االقليمى

 

2006 

الالمرآزية فى ) ب(
 اإلدارة

دراسات حاالت وقصص نجاح فى إدارة    •
 .الموارد على يد المجتمعات

 األطراف 
 

 نشر دراسات الحاالت؛ مقترح
 تبادل زيارات المواقع

2006 

مؤسسات لحيازة ) جـ(
األراضى وفض 
 المنازعات

ز  دراسات الحاالت وقصص نجاح تع       • زي
 .هياآل التنظيم الوطنى

ة     مقترح األطراف  ى أمثل دليل عل وم بالت ورش تق
 للحاالت 

2008 

ابر  • القضايا العابرة للحدود) د( اون الع أن التع ة بش وط توجيهي خط
الل     ن خ ذها م م تنفي د ت دود، ق  ، NBSAPللح

NAP. 
ة  • ة الثنائي ات التعاوني دد الترتيب ادة ع زي

 .القليمية التى تم إنجازهاودون ا

 WCPA ،IGOsاألطراف ،  
 

 األطراف

 مقترح
 

 جار

 مشروع خطوط توجيهية
 

2008 

ال   • السياسات واألدوات) هـ( اط االتص ين نق اون ب ات للتع آلي
 .الوطنية، قد تم انشاؤها

وع    ة التن ة اتفاقي راف، أمان األط
 UNCCDالبيولوجى، 

 جار
 

 ورش تضافر معقودة فى آل سنة
 

2004 
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ا • ة  دراس وط توجيهي االت، خط ت ح
ين          NBSAPللتكامل بين القطاعات والتكامل ب

 ،NAP. 

االت   جار األطراف ات ح ديم أول دراس تق
(UNCCD CRIC 1) 

2002 

مساندة وسائل  : 9النشاط 
 العيش المستدامة

      

 . الدخلدراسات حاالت بشأن تنويع • تنويع الدخل) أ(
د      • دخل، ق خطوط توجيهية لفرص تنويع ال

 .NBSAP ، NAPجرى تنفيذها على يد 

 األطراف 
 األطراف

 مقترح
 مقترح

 تقديم تقرير عن أولى دراسات الحاالت
 مشروع خطوط توجيهية

2006 
2008 

خطوط توجيهية بشأن أفضل الممارسات     • الحصاد المستدام) ب(
ى   ة ف ات NBSAP ،NAPالمدرج  والسياس

 .األخرى ذات الصلة

 2004 مشروع خطوط توجيهية مقترح األطراف 

ابتكارات لتوليد ) جـ(
 الدخل المحلى

 2006 ورش وتبادل زيارات مقترح األطراف  .إتاحة دراسات الحاالت ذات الصلة •

ن    • تنمية األسواق) د( تمدة م ات المس ويق المنتج د تس تزاي
 .االستعمال المستدام

 .القات لفتح األسواقإيجاد ع •

 األطراف، منظمة الصحة العالمية 
 

 األطراف، منظمة الصحة العالمية

 مقترح
 

 مقترح

 2006 اإلبالغ عن دراسات الحاالت األولى

التقاسم العادل ) هـ(
 والمنصف للمنافع

ى    • ا ف ة وإدماجه وط توجيهي ع خط وض
NBSAP ، NAP رى ذات ات األخ  والسياس

 .الصلة

وع    ة التن ة اتفاقي راف، أمان األط
 البيولوجى

 2006 مشروع خطوط توجيهية مقترح

 :بالرموز المستعملة فى اللغة االنجليزیة  و**قائمة بيانية بالمتعاونين االحتماليين
CBD :     أتفاقية التنوع البيولوجى؛CCD :     اتفاقية مكافحة التصحر؛CGIAR :        الفريق االستشارى بشأن البحث الزراعى الدولى؛CIAT :      المرآز الدولى للزراعة المدارية ؛

CIFOR :  ة ؛ ة الدولي ز البحوث الحراجي ة ب : CILSSمرآ ة الدائم ى ؛  اللجن هل األفريق ى الس اف ف ى الجف تحكم ف دول لل واع   : CITESين ال ى األن دولى ف ار ال ة االتج اتفاقي
دة ؛             ورا اآلب ا والفل دة ؛                 : CMSالمعرضة للخطر من الفون ات اآلب اجرة من الحيوان واع المه ظ األن ة حف ات ؛           : CPFأتفاقي ة بشأن الغاب م     : FAOالشراآة التعاوني ة األم منظم

دولى    : ICARDAالتقييم العالمى للمياه الدولية ؛  : GIWAالمشروع العالمى لألنواع الغازية ؛  : GISPمرفق البيئة العالمية ؛  : GEFذية والزراعة ؛   المتحدة لألغ  المرآز ال
د ا  : ICRISATالمرآز الدولى للزراعة الحراجية ؛  : ICRAFللبحوث الزراعية فى برنامج أنواع المناطق الجافة ؛     ة نصف       المعه اطق المداري دولى لبحوث المحاصيل للمن ل

                                                 
ة   آما جاء فى)  **( به الرطب تبيان أرسل فى أغسطس        (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2) تقرير الخبراء التقنيين المعنى بالتنوع البيولوجى لألراضى الجافة وش ه فى اس م تحديث ى  2002 وت  إل

 الجهات المطلوب منها الرد عليها 
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المرآز   : ILRIالمعهد الدولى للزراعة المدارية ؛  : IITAالبرنامج الدولى للكرة الجغرافية والكرة األحيائية ؛  : IGBPالصندوق الدولى للتنمية الزراعية ؛      : IFADالقاحلة ؛   
 المعهد الدولى للموارد  : IPGRIث اإليكولوجية الطويلة األجل ؛ الشبكة الدولية للبحو : ILTERالدولى لبحوث المواشى ؛ 

ة ؛     : IGOالتحكم المتكامل فى التلويث ومنعه ؛   : IPPCالجينية النباتية ؛     ة دولي ة حكومي دولى للحفظ ؛     : IUCNمنظم اد ال دولى لمنظمات البحث      : IUFROاالتح اد ال االتح
تعمال األراضى  : LUCCالحراجى ؛   امج اس ر الغطاء  برن ـ (وتغي ابع لل ة ؛   : MA؛ ) IGBPالت ة لأللفي ة اإليكولوجي يم األنظم وان ؛   : OIEتقي ة لصحة الحي ة العالمي المنظم

OSS :       مرصد الصحراء والسهل األفريقى ؛SADC :       الجماعة االنمائية للجنوب األفريقى ؛TPN :      شبكات البرامج المواضيعى للـCCD   ؛ UNDP :   حدة  برنامج األمم المت
ائى ؛  ة ؛     : UNEPاالنم دة للبيئ م المتح امج األم ظ ؛     :UNEP-WCMCبرن د الحف المى لرص ز الع ة ؛       : UNESCOالمرآ وم والثقاف يم والعل دة للتعل م المتح ة األم منظم

UNESCO-MAP :       مشروع اإلنسان والكرة األحيائية ؛UNFCCC :         اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ ؛UNFF : ات ؛          م م المتحدة للغاب ل األم  : UNITARحف
ة   : WIPO ؛ (UNESCO)مرآز التراث العالمى  : WHCاللجنة العالمية للمناطق المحمية ؛  : WCPAالبنك الدولى ؛  : WBمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ؛     المنظم

ة ؛        ة الفكري ة ؛          : WMOالعالمية للملكي ة لألرصاد الجوي ة العالمي وارد ؛     : WRIالمنظم المى للم د الع ة للتجارة ؛     : WTOالمعه ة العالمي المى    : WWFالمنظم الصندوق الع
 .لحفظ الطبيعة

 



 
  
 

 
ى خهم إل دوبين التفضل باصطحاب نس ن المن ة ويرجى م ذه الوثيق ن ه دود م دد مح ع ع ات طب ي النفق دواعي االقتصاد ف ل

 االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية

  التنوع البيولوجي الزراعي–جيم 

ة   9/2 من التوصية 2 من المشروع المقرر اآلتي مأخوذة من الفقرة     4إن الفقرة    ة الفرعي .  الصادرة عن الهيئ
وفيما يتعلق بتكنولوجيات تقييد اإلستعمال الجيني ينبغي أن يشار أيضًا  . مين التنفيذي   والفقرات األخرى مقترحة من األ    

ذلك         ) ي(8إلى القسم جيُم من مشروع المقررات المتعلقة بالمادة    دعُو آ ؤتمر األطراف م ام وم ا من أحك وما يتصل به
  . 6/5إلى إسداء مزيد من اإلرشاد حسبما يراه مناسبًا بشأن تنفيذ المقرر  

 : إن مؤتمر األطراف 

رر  -1 ذ المق ي تنفي رز ف دم المح ًا بالتق يط علم التنوع 6/5يح ل ب ل المتص امج العم أن برن  بش
 . البيولوجي الزراعية

وجي الزراعي وعن                    -2 وع البيول يم الشامل للتن يحيط علمًا بتأجيل إعداد التقرير النهائي عن التقي
 ):UNEP/CBD/COP/7/11,PARA,66(المراحل المتصلة به ، لمدة عامين 

د    -3 يحيط علمًا بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالوقع المحتمل لتكنولوجيات تقيي
ات السكان األصليين    ى مجتمع ائزين وعل زارعين من صغار الح ى الم ي عل اإلستعمال الجين

ق ا      6/5 من المقرر    21والمحليين وعلى حقوق المزارعين ، المقررة بالفقرة         ذي   ، وهو الفري ل
ن    ال م ع بمونتري ر 21-19إجتم                              2003 فبراي

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/6:( 

راء المخصص                       -4 ق الخب ر فري ا العاشر في تقري يطلب من الهيئة الفرعية أن تنظر في إجتماعه
ؤت            مر األطراف في     المعني بتكنولوجيات تقييد اإلستعمال الجيني ، بقصد إسداء المشورة إلى م

 . إجتماعه الثامن 

ة والزراعة عن                     -5 ة لألغذي الموارد الجيني ة ب ا المعني او ولجنته ر الف دير بتقري يحيط علمًا مع التق
ة                وجي الزراعي وأنظم وع البيول ى التن الوقع المحتمل لتكنولوجيات تقييد اإلستعمال الجيني عل

ر  اًال للفق د إعم ر اذي أع و التقري ي ، وه اج الزراع ن                     21 و 20تين اإلنت  م
  . )UNEP/CBD/COP/7/INF/31(  5/5المقرر 

وجي                          -6 وع البيول ى التن ر التجارة عل ع تحري ذي عن وق ين التنفي ذآرتي األم ًا أيضًا بم يحيط علم
رة  اًال للفق دتا إعم ين أع ي اللت ن                             17الزراع  م

  )UNEP/CBD/COP/7/INF/14 and 15(   6/5قرر الم

يعية  -18 ل المواض رامج العم ا   –   ب ياغتها وتنقيحه ن ص د م ها ومزی ة  :  إستعراض وجي لألنظم وع البيول التن
 . اإلیكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 ليةالتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخ. ألف 

ية     ن التوص أخوذ م ي م رر اآلت روع المق ة  8/2إن مش ة الفرعي ن الهيئ ادرة ع ظ أن .  الص ي أن يالح وينبغ
ة    ة المقترح ل المنقح ة العم ه لخط ائج فعلي ق نت و تحقي ة نح داف الموجه ) UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4(األه

وع البي    أن التن نقح بش ل الم امج العم ي برن اف ف ة المط ي خاتم ا ف اه  والمقصود منه ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم ول
رامج                 26الداخلية ، هي أهداف منسوخة تحت البند         نهج الشامل إلدراج األهداف في ب ا ال ورًا منه الج أم ذي يع اه ال  أدن

 . العمل 

 : إن مؤتمر األطراف يقرر 

 استعراض تنفيذ برنامج العمل 

امج العمل بشأن يالحظ )1(   ذ برن ي تنفي دم ف ا أحرز من تق ة  م وجي لألنظم وع البيول أن التن
  ) . UNEP/CBD/COP/7/12( االيكولوجية للمياه الداخلية آما جاء في مذآرة األمين التنفيذي 
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ة المعلومات           أن يعترف  )2(    بأن وجوه النقص الرئيسية في االستعراض الجاري هى محدودي
ة    الحديثة المتاحة بشأن آل نشاط من أنشطة برنامج العمل ، واالعتراف            آذلك بفائدة التقارير الوطنية المقدمة إلى اتفاقي

ة            ران ،    –رامسار   ( األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خصوصًا آموائد للطيور المائي د    ) 1971 اي في سبيل تحدي
اه الداخل             ـة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم التنوع البيول ق ب امج العمل المتعل ذ برن ًا   الوضع القائم عالميًا في تنفي ة ، وتبع ي

ًا عن الطرائق والوسائل ،                 امن ، اقتراح اع الث ه االجتم دم ، آي تنظر في لذلك يطلب المؤتمر من األمين التنفيذي أن يق
التنوع                  شاملة التقارير المواضيعية وتجميعًا للتقارير ذات الصلة المقدمة إلى اتفاقيات واتفاقات دولية أخرى ذات صلة ب

 ستعراض أآثر شموًال ؛البيولوجي ، لجعل عملية اال

ًا                    ويطلب أيضاً  )3(   ة رامسار ، اقتراح ة اتفاقي ذى أن يضع ، مع مكتب امان ين التنفي  من األم
اه  ة للمي ة اإليكولوجي ة باألنظم ة المتعلق ارير الوطني ابع بشأن تنسيق التق ي اجتماعه الس ؤتمر األطراف ف ه م ينظر في

ذي أنشئ في سياق              مع مراعاة عمل ا   وتحسين فعاليتها   الداخلية ،    ات ، ال غ عن الغاب لفريق العامل المعني بتنسيق التبلي
 محفل األمم المتحدة للغابات، والمبادرات السابقة لتحقيق االنسجام بين التقارير الوطنية المتصلة بالتنوع البيولوجي ؛

وجي واتفاويشجع  أن يرحب )4(   وع البيول ة التن ين اتفاقي آزر الجاري ب ة بصفة خاصة الت قي
اقيتين ويشجع                  رامسار ، في تنفيذ برنامج العمل ؛       ين االتف  ويالحظ ما أحرز من تقدم في تنفيذ برامج العمل المشترآة ب

 .بذل مزيد من األنشطة التي ترمي إلى تفادي التراآب في عمل آلتيهما 

بأن  )5(   ات        يطل ع المنظم اون م يق التع ع وتنس ل وض ذي أن يواص ين التنفي ن األم  م
ادي           والمؤس سات واالتفاقيات األخرى آطريقة لتنسيق آثير من األنشطة الواردة في برنامج العمل ، وتعزيز التآزر وتف

 االزدواجية التي ال لزوم لها ؛

امج العمل   وأن يالحظ الحاجة إلى تحوير العناصر الواردة في      )6(   حسب مقتضي الحال    برن
ر القيام باالستعراض المتعمق القادم لبرنامج العمل في موعد ال   يقراستجابة لتطورات جديدة في شؤون الطوارئ وأن        

ؤتمر األطراف             دد السنوات لم امج العمل المتع اة برن  في  2010وهدف  يتأخر عن عشر سنوات من اآلن ، مع مراع
 ؛الخطة االستراتيجية 

 برنامج العمل المنقح 

 وضغوطًا يقتضي األمر  بأن استعراض تنفيذ برنامج العمل قد تبين فجواتأن يعترف )7 (
) المقترح في المرفق بهذه التوصية (التصدى لها لتحقيق أهداف االتفاقية ، وأن يقر ، تبعًا لذلك ، برنامج العمل المنقح 

 : الذي يعالج ما تم تبينه من فجوات وضغوط ، في العناصر الثالثة لبرنامج العمل بشأن 

 .ي ، شامًال تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوج )أ (

 االقتصادية التي تم تبينها في استعراض –األنشطة التمكينية التي تعالج آثيرًا من الفجوات االجتماعية  )ب (
 . برنامج العمل 

 .الرصد والتقييم  )ج (

ة  بأن يسترشد تنفيذ برنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخليويوصي )8(
 بإحداث 2010بالخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي وخطة القمة العالمية للتنمية المستدامة وهدفها لعام 

 .تخفيض آبير في متوسط ضياع التنوع البيولوجي 

 بالحاجة إلى موارد بشرية وتكنولوجية ومالية للتنفيذ العمال لألنشطة الداخلة في ويعترف )9(
 .منقح برنامج العمل ال

 وغيرها من الحكومات والمنظمات على إدراج األهداف واألنشطة ذات ويحث األطراف )10(
وسياساتها واستراتيجياتها المتعلقة باألراضي الرطبة الصلة الوارد في برنامج العمل في استراتيجياتها وخطط عملها 

تنسيق والتعاون بين العاملين الوطنيين المسؤولين وأن تعزيز المزيد من الالمتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وعلى تنفيذها 
 .عن األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي 
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بوجود المياه الداخلية في األراضي الزراعية والغابات واألراضي الجافة وشبه ويعترف  )11(

المناطق الساحلية داخل الشواطئ ، وتبعًا لذلك الرطبة والجبال والترابط البيئي بين المياه الداخلية ومصاب األنهار و
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات األخرى على آفالة الترابط ببرامج العمل المواضيعية األخرى ، مع يشجع 

 .تنفيذ برنامج العمل هذا
 األطراف على تقاسم المعلومات والدروس المستفادة من تطبيق األطر الوطنية يحث )12(

 ة للمياه ؛واإلقليمي
واألولويات التي تم  إلى وضع وإقرار أهداف موجهة نحو تحقيق النتائج ويدعو األطراف )13(

والخطة االستراتيجية التفاقية ، مع مراعاة الخطة االستراتيجية لالتفاقية تبينها لكل نشاط شامالًً الجداول الوطنية 
 وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ؛واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات  2008-2003رامسار 

 :من األمين التنفيذي ما يلي أن ُيطلب  )14(  
أن يقوم آي ينظر في في ذلك مؤتمر األطراف في إجتماعه الثامن بتجميع المعلومات  )أ(

فيذ برنامج العمل المنقح المتعلقة بتوريد المياه في الجبال ، وأمثلة على التكنولوجيات القابلة للتحويل المتعلقة بتن
وأن يكفل أن تؤخذ هذه المقترح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والمتصلة أيضًا باألنظمة اإليكولوجية للجبال، 

المعلومة في االعتبار عن وضع برنامج العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي للجبال ومع مراعاة أمور منها عمل لجنة 
 .للفاوالحراجة التابعة 

أن يكفل أدراج القضايا المتعلقة بالنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية إدراجًا آامًال حسب  )ب(
 .مقتضى الحال في جميع برامج العمل المواضيعية 

أن يطلب من األطراف والبلدان األخرى توفير معلومات بشأن أمثلة محددة تدل على  )ج(
ستعمال المستدام للمياه الداخلية ، باعتبار هذا الموضوع من المواضيع نجاح تدخالت السياسة في سبيل الحفظ واال

 .ذات األولوية 
أن يلخص هذه البيانات وغيرها من المعلومات المتاحة لالجتماع السابع لمؤتمر  )د(

 .األطراف 
في تعاون مع المنظمات واالتفاقيات المتصلة بالموضوع ، أن يضع وسائل مجدية من  )هـ(

كاليف لتقديم تقارير عن تنفيذ برنامج العمل بالقياس إلى األهداف العالمية المحددة في الخطة االستراتيجية، ناحية الت
وفي االستراتيجية العالمية للحفظ النبات ، وفي خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، خصوصًا باستعمال 

لدولية وما يوجد من بيانات وأن يقترح تلك الوسائل على هفمعتت تقييمات المستوى العالمي التي تقوم بها المنظمات ا
 .قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 تقييم الوضع واالتجاهات والتقييم السريع 
 واألسباب يحيط علمًا بالوضـع القائم واالتجاهات والتهديدات للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية) 15      (
وفي الوثائق ) UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.1(مذآورة في مذآرة األمين التنفيذي  ، الالكامنة وراءها

، ويولي انتباها خاصة بيان التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي للمياه اإلعالمية المتصلة بالموضوع 
واألسباب مية النسبية للتهديدات الداخلية آأساس لتبين األولويات في سبيل اتخاذ خطوات عاجلة ، مع االعتراف باأله

 . وهي أهمية سوف تتباين حسب المناطق والبلدان الكامنة وراءها
منتظمة للوضع القائم واالتجاهات والتهديدات للتنوع وطنية  بالحاجة إلى تقييمات أن يعترف) 16(    

للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية البيولوجي للمياه الداخلية على أساس صنع القرار والحفظ واالستعمال المستدام 
المنظمات ذات األطراف وغيرها من للمياه الداخلية ، وتبعًا لذلك يطلب من األمين التنفيذي ، أن يقوم ، في تعاون مع 

، ) GIWA(الصلة، والسيما اتفاقية رامسار ، وتقييم األنظمة اإليكولوجية لأللفية ، والتقييم العالمي للمياه الدولية 
 : ما يلي آي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن واستعمال آافة المعلومات المتاحة إلعداد 

 محدد وتبين احتياجات القدرة لتقييم  وطرائق ووسائلخطة عمل ذات جدول زمني )أ (
شاملة مثًال الخصائص الفيزيقية والكيميائية المدى والتوزيع والخصائص 

ألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، على الصعيد  في جميع أنواع اوالبيولوجية
 العالمي واإلقليمي ؛

تقرير عن المعلومات ومصادرها بشأن االتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه   )ب (
الداخلية ، وتحديد خطوط األساس المتفق عليها والمؤشرات المتعلقة بالموضوع 

 وتيرة التقييمات ؛
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ت األنشطة التي لها أو يمكن أن يكون لها وقع مناوئ خطة عمل لتقييم العمليات وفئا )ج (
 ؛هام على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة على تحسين البيانات الوطنية أن يشجع  )17(
ن األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، واستعماالتها وما يتصل واإلقليمية والعالمية بشأن السلع والخدمات المستمدة م

 اقتصادية ؛ وعن األنواع ذات الرتبة األخفض في الترتيب التصنيفي ؛ وعن الجوانب –بها من متغيرات اجتماعية 
 اخلية ؛الهيدرولوجية األساسية وتوريد الماء ، وعن التهديدات الواقعة على األنظمة اإليكولوجية للمياه الد

ب )18( وع  أن يرح ريع للتن التقييم الس ة ب ة المتعلق وط التوجيهي أن الخط راء بش اع الخب ر اجتم  بتقري
ة      اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم ة  ) UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5(البيول الخطوط التوجيهي ، وب

 المرفقة بذلك التقرير ؛
دعو )19( رى والمن أن ي ات األخ راف والحكوم ق     األط جيع تطبي تعمال وتش ى اس لة إل ات ذات الص ظم

ة                           ا األنظم اني فيه ي تع دول الت ة الصغيرة وأراضي ال ة الجزري دول النامي الخطوط التوجيهية ، والسيما في ظروف ال
 اإليكولوجية للمياه الداخلية من آوارث إيكولوجية ؛

ى    بأن الخطوط التوجيهية مرآزة على العوامل البيولوجية ،   أن يعترف  )20( دًا ، عل  وعلى نحو أشد تحدي
ة     ة االقتصادية والثقافي ة والجوانب االجتماعي ة اإليكولوجي ا ال تمس إال مستوى األنظم واع وأنه تقييمات مستوى األن

اون مع مكتب رامسار                    وأن يطلب   المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله ،        وم ، في تع ذي أن يق ين التنفي من األم
ة        وغيره من المنظمات   ة اإليكولوجي يم وظائف األنظم ة لتقي ة من األدوات الالزم  ذات الصلة ، بوضع مجموعة تكميلي

ة ؛                          اه الداخلي وجي للمي وع البيول ة للتن يم الثقافي ة االقتصادية والق يم االجتماعي ة ، والق  للمياه الداخلية وصحة تلك األنظم
ة  يم االجتماعي ى  –والق وع عل ذلك التن ة ل ادية والثقافي ى     االقتص ة ال ة إعالمي ى صورة ورق ات عل ذه البيان دم ه  أن تق

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 
ه من       ، بامن األمين التنفيذي أن يقوم أن يطلب   )    21     ( ا في درات بم ز الق لتعاون مع المنظمات ذات الصلة ، بتعزي

ى ال        تحوير للتمشى مع الظروف والخطوط      خالل التدريب العملي ، على التطبيق ، وآذلك حسب مقتضى الحال ، عل
اني                    ي تع دول الت التوجيهية المحلية ، السيما بالنسبة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة ولألراضي الموجودة في بعض ال

 فيها األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية من آوارث إيكولوجية ؛
ا              من األمين التنفيذي أن يقوم ، بوضع نظ       أن يطلب   )  22    ( ا فيم تم تجميعه ي ي ام للرصد والتقييم ، لتقييم الخبرات الت

ن خالل   ات م ك المعلوم ى تل ذي عل ين التنفي املة حصول األم ا ، ش ة تطبيقه ة وإمكاني دة الخطوط التوجيهي ق بفائ يتعل
 التقارير الوطنية المقدمة تنفيذًا التفاقية التنوع البيولوجي ؛

ات األيشجعوأن  )23   ( ات ذات الصلة األطراف والحكوم اندة إشراك خرى والمنظم ى مس كان عل ات الس  مجتمع
ين  اطاألصليين والمحلي ك بنش غلها تل ي تش ة الت اه الداخلي وجي للمي وع البيول ات السريعة للتن ع مراحل التقييم ي جمي  ف

  .6/10، بما يتمشى والتوصيات المعتمد في المرفق الثاني بالمقرر المجتمعات أو تستعملها بصفة تقليدية 
وه )24(   ك يطلب من أن ين ى ذل اء عل تدامة وبن وفير سبل العيش المس ة لت اه الداخلي وجي للمي وع البيول ة التن  بأهمي

ظ   ين الحف رابط ب داد دراسة الت ات ذات الصلة، بإع ا من المنظم او وغيره ع الف اون م ي تع وم ف ذي أن يق ين التنفي األم
اه     وجي للمي وع البيول تدام للتن تعمال المس ر    واالس أة الفق ف وط ين تخفي ة وب املة   /الداخلي تدامة ، ش يش المس بل الع س

امن  ه الث ي اجتماع ؤتمر األطراف ف ذه الدراسة م ي ه ارات الصحة البشرية ، آي ينظر ف وينبغي أن تتضمن . اعتب
ًال في تخفيف وطئ                         ى نحو يسهم فع امج العمل عل ر   الدراسة اقتراحات بشأن الوسائل والطرائق الكفيلة بتنفيذ برن ة الفق

 .ويحقق وسائل عيش مستدامة 
أن ُيطلب من األمين التنفيذي أن يقوم ، في تعاون مع المنظمات والخبراء المعنيين باألمر بتجميع ما يوجد من ) 25(  

معلومات وبنشرها بشكل يكون مفيدًا لراسمى السياسة العامة ، معترفًا بأن المعلومات الشاملة بشأن وظيفة األنظمة 
وجية للمياه الداخلية هو أمر ذو قيمة ال تقدر لمديري شؤون األراضي والموارد في عمليات التخطيط وتقييم اإليكول

وينبغي الترآيز على التقييم والبحث بشأن العوامل التي تؤثر في وظائف األنظمة اإليكولوجية . وخطط وبرامج التنفيذ 
 .عادة وظائف األنظمة اإليكولوجية وتقييم تلك الوظائف والخطوات التصحيحية الكفيلة باست

 أنظمة التصنيف ومعايير لتبين التنوع البيولوجي الهام للمياه الداخلية 
 من األطراف التي يناسبها األمر األخذ بتصنيف رامسار لألراضي الرطبة باعتباره نظام تصنيف يطلبأن  )26  (

كولوجية للمياه الداخلية ، بغرض إعداد قوائم داللية مؤقت واستعماله آإطار لوضع قائمة جرد مبدئية لألنظمة اإلي
 من برنامج العمل المتعلق 12لألنظمة اإليكولوجية الهامة للمياه الداخلية في إطار االتفاقية ، آما طلب ذلك الفقرة 

  .4/4بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والمرفق بالمقرر 
ض النظام المؤقت للتصنيف قبل االجتماع العاشر للهيئة، مع مراعاة  من الهيئة الفرعية أن تستعرأن يطلب )27  (

برنامج العمل المتعدد السنوات ، على أساس الخبرات المتراآمة لدى األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات 
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ذات الصلة ، ومع مراعاة الخيــارات الــــــــواردة في مذآرة األمين التنفيــــــذي 

)UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.4( 
 مكتب رامسار وفريق االستعراض التقني والعلمي إلى أن يقوما ، في تعاون مع األمين التنفيذي يدعوو )28  (

 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية 8/10 من المقرر 30والهيئة الفرعية على التوالي ، وتمشيًا مع الفقرة 
 : ع البيولوجي من خالل تعيين مواقع رامسار رامسار وبقصد تحقيق تغطية أشمل لعناصر التنو

 
 :أن يواصل وضع الخطوط التوجيهية بشأن المعايير الموجودة بالنسبة للسمات اآلتية ) أ(

األراضي الرطبة التي تعول األقارب اآلبدة لألنواع المستأنسة أو  )1(
 التي تجرى تربيتها ؛

 وجينومات أو األراضي الرطبة التي تعول أنواعًا أو مجتمعات )2(
 جينات ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو علمية أو ثقافية ؛

األراضي الرطبة التي تعول أنواعًا أو مجتمعات ذات أهمية لبحث  )3(
في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، شامًال مؤشرات 

 على سالمة األنظمة اإليكولوجية وصحتها ؛
تي تعول أواهل هامة من المجموعات التصنيفية األراضي الرطبة ال )4(

ذات األنواع التي تعتمد على األراضي الرطبة ، وتشمل من ضمن 
 تشمله البرمائيات ؛

 
 النظر في وضع معايير إضافية تشمل حسب مقتضى الحال المعايير الكمية ؛ ) ب(
 أو ؛/وضع خطوط توجيهية عن المقياس الجغرافي الذي ينبغي تطبيق المعايير عليه ، و ) ج(

 
 أيضا أمانة اتفاقية رامسار أن تقوم ، في تعاون مع األمين التنفيذي إلتفاقية التنوع وتدعو )29(

البيولوجي ، بإسداء توجيهيات ، قائمة على أساس الخبرات المكتسبة ، لتفسير وتطبيق معايير رامسار على الصعيدين 
 الوطني واإلقليمي ؛
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 مرفق 
 قترح بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية بيانات برنامج عمل منقح م

 المحتویات 
 

ات ذات  :1-1الغاية   ع القطاع ي جمي وجي ف وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس إدراج الحف
 الصلة في إدارة الموارد المائية وأحواض األنهر ، مع مراعاة نهج األنظمة اإليكولوجية 

ة  : 2-1الغاية   تبقاء أنظم اء واس ة إنش ة اإليكولوجي ة لألنظم فة تمثيلي ة وذات ص املة ووافي ش
ار   /خط انحدار المياه /المحمية للمياه الداخلية ، في إطار اإلدارة المتكاملة لالستجماع    أحواض األنه

  
ة ، من خالل                     : 3-1الغاية   اه الداخلي وجي للمي وع البيول تعزيز الوضع القائم في مجال الحفظ للتن

 عادة لألنظمة اإليكولوجية التي حدث فيها تدهور وانعاش األنواع المهددةإعادة التأهيل واالست
ة            :4-1الغاية   وجي لألنظم وع البيول دد التن  الحيلولة دون دخول أنواع غريبة غازية يمكن أن ته

تيطانها ، وإن إمكن              م اس ي ت ة الت ة الغازي واع الغريب تحكم في األن ة ، وال اإليكولوجية للمياه الداخلي
 لها في تلك األنظمة اإليكولوجية استئصا

ة     : 1-2الغاية   تعزيز إدماج الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجي
رامج والسياسات                للمياه الداخلية في القطاعــات ذات الصلة والخطط الشاملة عدة قطاعات وفي الب

 والتشريعات
ة المنخفضة ،               التشجيع على وضع وتط    : 2-2الغاية   ة ، ذات التكلف ا المالئم ل التكنولوجي ق ونق بي

وع  تدام للتن تعمال المس ظ واالس ة والحف وارد المائي ى إدارة الم رة إل ة والمبتك ر المهيكل والنهوج غي
ؤتمر                      د صدر عن م رر يكون ق البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، مع مراعاة أي مق

 بع بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون األطراف في اجتماعه السا
وع                : 3-2الغاية   تدام للتن اندة الحفظ واالستعمال المس يم المناسبة لمس دابير التقي إيجاد الحوافز وت

ي                  ع الحوافز الضارة الت البيولوجي للمياه الداخلية ، وإزالة وإصالح ، حسب مقتضى الحال ، لجمي
 م تعمل ضد هذا الحفظ وذلك االستعمال المستدا

ى  (تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية بشأن االتصال والتعليم وتوعية الجمهور            : 4-2الغاية   عل
، مع إيالء عناية    ) 6/19نحو ما أقره مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب مقرره            

اه     خاصة للشؤون المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألنظم         ة للمي ة اإليكولوجي
 الداخلية

حاب      : 5-2الغاية   ن أص رهم م ين وغي ليين والمحلي كان األص ات الس راك مجتمع ز إش تعزي
 المصلحة في الحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

اه ال        : 1-3الغاية   ا   إيجاد تفهم أفضل للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمي ة ، ووظائفه داخلي
 اإليكولوجية والسلع والخدمات المستمدة منه 

ة           -إيجاد     : 2-3الغاية    على أساس قوائم الجرد والتقييمات السريعة وغيرها من التقييمات المطبق
ة            –على األصعدة اإلقليمي والوطني والمحلي       ة من األنظم اط المختلف  تفهم أفضل الستجابات األنم

  الداخلية ، للوقع األثنروبوجيني اإليكولوجية للمياه
 

ى                : 3-3الغاية   آفالة أخضاع جميع المشروعات والتدابير التي يحتمل أن يكون لها وقع سلبي عل
ع ، ذات صرامة    -التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ،          أخضاعها لتقييمات للوق

ي تشغلها أو            مالئمة ، تشمل النظر في وقعها المحتمل على ال         اه الت مواقع المقدسة واألراضي والمي
 تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

ائم                 : 4-3الغاية   رات في الوضع الق ا يحدث من تغي ين م ة لتب إدخال وحفظ ترتيبات رصد مالئم
  االتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 3و
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 مقدمة

 العمل المنقح والذي جرى تطويره ، المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في أن برنامج -1
األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، يبنى على األنشطة الجارية ويستعمل ما يتوفر من معرفة ويرآز أيضا االنتباه 

ويسعى ذلك البرنامج . على أساسها القرارات اإلدارية على الفجوات في األطر المؤسسية والقاعدة المعرفية التي تتخذ 
إلى االستجابة للضغوط التي تبينتها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية وإلى توفير صفقة متكاملة من األنشطة 

واألنشطة الداخلة في برنامج العمل مقصود منها أن تستهدف في المقام األول . لمعالجة تلك العوائق والعقبات 
 .ولويات الوطنية المحددة في االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل لكل طرف من األطراف  األ
في سبيل تعزيز العمل في نطاق هذا البرنامج ينبغي تفادي ازدواجية الجهود ، وتحقيق االنسجام في برامج  -2

يولوجي واالتفاقيات والهيئات الدولية األخرى ذات العمل المختلفة وذلك من خالل تنسيق قوي بين اتفاقية التنوع الب
والبرنامج واألنشطة التي . الصلة بالموضوع ، مع النظر بصفة خاصة إلى قائمة الفاعلين والمتعاونيين الرئيسيين 

قد درست بعناية وتم تبين التدابير ) STRP(تجرى في ظل اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ، وفريقها العلمي والتقني
الكفيلة بتحقيق االنسجام األمثل ألنشطة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وشريكها الرئيسي في تنفيذ برنامج العمل 

وقد تم ذلك وفقًا لخطة العمل المشترآة الثالثة بين . المتعلق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع 6/20فاقية رامسار ، التي أيدها المقرر اتفاقية التنوع البيولوجي وات

 .البيولوجي 
من المتوقع أن يواصل األمين التنفيذي ويطور التعاون مع البرامج والمنظمات والمؤسسات واالتفاقيات التي  -3

تشمل هذه ، على سبيل المثال ال الحصر ، . خلية تعمل في مجال البحث واإلدارة والحفظ للتنوع البيولوجي للمياه الدا
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واليونسكو 

ة للمخاطر والفاو واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرض
)CITES ( واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة ،)CMS ( واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية ،

وهيئة حياة الطيور الدولية ، وهيئة الحفظ الدولية ، ) اتفاقية رامسار(الدولية خصوصًا لكونها موائل للداوجن المائية 
سابقًا (للمياه الدولية ، والشراآة العالمية للمياه ، ومرآز األسماك العالمي  ، والتقييم العالمي DIVERSITASو

 االتحاد العالمي للحفظ ، وتقييم األلفية – IUCN، و) ICLARMالمرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية ، 
الصندوق العالمي لصون لألنظمة اإليكولوجية ، والمجلس العالمي للماء ، والهيئة الدولية لألراضي الرطبة ، و

 .والبنك الدولي ) WWF(الطبيعة 
ينبغي أن يستمر استعمال آلية تبادل المعلومات بوصفها األداة األولى لتعزيز وتسهيل تبادل المعلومات ونقل  -4

 .التكنولوجيا المتعلقة بالحفظ وباستعمال التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
ل   -5 امج العم ن برن ود م و      أن المقص ة ه اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم وع البيول أن التن نقح بش  الم

ى مستوى االستجاع           ذا المجال ، عل خط أنحدار    /(eatchment)مواصلة تعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي في ه
ا الق              /المياه   ة ، وأنجاز دوره ة والعالمي ة واإلقليمي ى المستويات الوطني ار ، عل ة     أحواض األنه ادي في القضايا الدولي ي

 وليس في هذا البرنامج ما يؤدي إلى إنشاء  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، المتصلة باألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية   
دولي                     انون ال أو استبقاء حواجز تعرقل التجارة الدولية أو إيجاد تدابير مساندة داخلية تشوه عمليات التجارة بما ينافي الق

 . امًال االتفاقات التجارية ، ش
امج    -6 ة للبرن ر الثالث ي العناص دخل ف طة ت دافًا وأنش ات وأه ين غاي نقح يتب ل الم امج العم ظ : أن برن الحف

ة         ية واالجتماعي ة المؤسس ة التمكيني افع ؛ البيئ م المن تدام وتقاس تعمال المس يم   –واالس ة والتقي ادية ؛ والمعرف  االقتص
ي . والرصد  ل ل امج العم ا     وبرن دراتها وأولوياته ا وق رًا ألن ظروفه راف ، نظ ًا لألط ون ملزم ه أن يك ودًا من س مقص

وعلى هذا األساس ينبغي أن ينظر إلى برنامج العمل      . الوطنية يمكن أن تختلف ، ويحدث فيها فعًال آثير من االختالف            
ى أساسها أن                  ي يمكن لألطراف عل ة في       باعتباره إطارًا شامًال ومتكامًال لألنشطة الت ة المالئم ا الوطني تصوغ إجاباته

 .سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
اك                    -7 م يكن هن ا ل وجي ، م وع البيول ى التن ة إل راض أن اإلشارات المرجعي امج العمل ينبغي افت من خالل برن

ل    تحديد غير ذلك ، إنما تشير إلى الجينومات والجينات واألنواع والمجتمعات       ة والموائ ة اإليكولوجي وينبغي  . واألنظم
امج               ذآورة في برن بية في األمور الم ة نس ي أولوي ذا ال يعن امج العمل ه أن يفهم آذلك أن ترتيب التقديم الداخل في برن

 .العمل المشار إليه 
امج                  -8 ات واألهداف الخاصة بكل عنصر من عناصر البرن ة بالغاي ق وتنطب . توجد ضمن برنامج العمل قائم

 :األمور التالية ) بكسر الجيم المشددة (على آل ذلك وتعتبر من المبادئ األساسية الموجهة 
وير      )أ(  ل وتط امًال نق ة ، ش اه الداخلي وجي للمي وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ز الحف تعزي

 التكنولوجيات آما ينبغي ، وتوفير التمويل المناسب لهذه العملية ؛
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 ألنظمة اإليكولوجية إلدارة األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ؛تطبيق نهج ا )ب( 
الءم   )ج(  ة محورة آي ت وج إداري ذ نه ن وضع وتنفي ين واألصليين م كان المحلي ات الس ين مجتمع تمك

 الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ؛
ا          تعزيز التقاسم الع   )د(  ة وم اه الداخلي ة للمي وارد الجيني ادل والمنصف للمنافع المكتسبة من استعمال الم

 .على أساس القبول المسبق عن علم وفقا للقوانين الوطنيةيرتبط بها من معرفة تقليدية ، 
ة           )هـ(  لية والمحلي ات األص دى المجتمع ودة ل ة الموج ة والعلمي ة والتقني ة التكنولوجي تعمال المعرف اس
ة،      واالست وانين الوطني مداد من تلك المعرفة ، بمشارآة من تلك المجتمعات وعلى أساس قبولها المسبق عن علم وفقا للق

 .في تنفيذ جميع عناصر البرنامج 
 الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 1العنصر 

وجي        :1-1الغایة  وع البيول ع القطاعات ذات الصلة في إدارة             إدراج الحفظ واالستعمال المستدام للتن  في جمي
  1/الموارد المائية وأحواض األنهر ، مع مراعاة نهج األنظمة اإلیكولوجية

 :السياق والترابطات 
  and (b) (a) 6مواد اتفاقية التنوع البيولوجي
 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 9 (a) (i) and (ii), (b) (i), (g) (i) and (ii), (k), (m) ,(c) 8:  العمل األول العناصر ذات الصلة في برنامج
(v) 

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 ) الحفظ داخل الموضع من خالل المناطق المحمية (2-1 الغاية

 )التكامل مع قطاعات أخرى ، إلخ  (1-2األهداف 
 ظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية الواقع عليها ضغوط بتبين األن  المتصلة2-3الغاية 

 40 (b) and 66 (b) ,(c) 32 ,24خطة تنفيذ القمة العالمية 
 األهداف 

تجماع    )أ(   اطق االس ي إدارة األراضي ومن ة ف وج متكامل ذ بنه اه  /األخ دار المي وط أنح واض /خط أح
ظ واال    ة والحف ة اإليكولوجي ج األنظم م نه ي تض ار ، الت املة    األنه اه ، ش ة للمي ة اإليكولوجي تدام لألنظم تعمال المس س

 االستجماعات وخطوط إنحدار المياه وأحواض األنهار العابرة للحدود ؛
تجماع     )ب(   اطق االس اه ومن دار المي وط أنح ة لخط إلدارة المتكامل تراتيجيات ل ك االس ذ بتل جيع األخ تش

د م   ودة وتوري ى ج اظ عل بيل الحف ي س ار ، ف ودة  وأحواض األنه ين الج ها وتحس ادة إنعاش ة ، وإع اه الداخلي وارد المي
اعي    ادي واالجتم وع االقتص ذلك التن د ، وآ ي والتوري افي والروح ن   والثق ك م ر ذل وجي وغي درولوجي والبيول والهي

 .الوظائف والقيم المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 
ة في مجال اإلدارة وتخفيف         أن تدرج في نهوج إدارة استعمال األراضي       )ج(    والمياه اإلجابات المتالئم

ر          – وللحيلولة دون حدوثه إذا آان ذلك ممكنًا         –الوقع ، لمكافحة الوقع السلبي        لتغير المناخ ، والنينيو ، واالستعمال غي
 .المستدام لألراضي ، والتصّحر ، على التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

 طة األطراف أنش
تقييم النهوج واالستراتيجيات الجارية في مجال اإلدارة فيما يتعلق باستيعابها لنهج األنظمة             1-1-1

 .اإليكولوجية ومبادئ االستعمال المستدام ، وتصحيحها حسب مقتضى الحال 
ة     1-1-2 اء حسب مقتضيات البيئ ن تخصيصات الم زم م ا يل ق م اء  (تطبي ادير الم ث مق ن حي م
ه  بيل اس ) وجودت ي س ة ذات    ف اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ة لألنظم ة واإلنتاجي ائف اإليكولوجي ين الوظ تبقاء أو تحس

ا تخضع ألشد الضغوط        ين أنه اه  2-2-3 و 6-1-1أنظر األنشطة   (األولوية ، شاملة األنظمة التي تب ك   ) .  أدن وفي ذل
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مل التخفيف المالئم من الوقع ونهوج اإلدارة        ينبغي أن يؤخذ في االعتبار الوقع المرجح لتغير المناخ والتصّحر ، وعوا           

 )5-1أنظر أيضا الغاية (التواؤمية 
ة  1-1-3 ين وإزال ع(تب ف وق اه  ) أو تخفي ث المي ادر تلوي راري (مص ائي أو ح ث آيم ن تلوي  أو م

 .على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية )  أو فيزيقيميكرو بيولوجي 
ة وأص   1-1-4 اء البيئ ين علم ال ب اون الفع ز التع ين  تعزي ين والمخطط لحة المحلي حاب المص

م             والمهندسين وأخصائي االقتصاد     سواء داخل    (ومجتمعات السكان األصليين والمحليين بشرط قبولهم المسبق عن عل
اج أفضل للحفظ واالستعمال                ) البلدان أو فيما بين البلدان       في التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية في سبيل تحقيق إدم

 .البيولوجي للمياه الداخلية في أنشطة تنمية الموارد المائية المستدام للتنوع 

ار   1-1-5 ادرة أحواض األنه ي مب ال ف ارآة حسب مقتضى الح اهمة والمش م ) RBI(المس بتقاس
 : دراسات الحاالت والخبرات والدورس المستفادة بشأن ما يلي 

م     ) أ( ي تض اه الت دار المي وط أنح ؤون خط ى إدارة ش ة عل أمثل
وع      الحفظ واالستعمال ال   ة مع اإلشارة بن اه الداخلي مستدام للتنوع البيولوجي للمي

ات إدارة                 اء بغاي ة للوف ة اإليكولوجي خاص إلى األمثلة التي تستعمل نهج األنظم
 شؤون الماء ؛

اه  ) ب( وارد المي ة م ى مشروعات تنمي ة عل اه ، (أمثل د المي توري
تحكم    ة ، وال ة المائي وى الكهربائي ري ، والق حية ، وال ة الص ي والنظاف ف

التي تضم اعتبارات الحفظ ) الفيضانات ، والمالحة ، واستخراج المياه الجوفية        
 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

ة                  –اإلدخال   1-1-6 اه المحلي  في االستجماع وخط أنحدار المياه ومستوى أحواض األنهار ، وفي تخطيط وإدارة المي
ة             واستعمال األراضي المحلية على الصعيد الوطنى، ا       ع لمكافحة أو إزال  –إلدارة التواؤمية واستراتيجيات تخفيف الوق

 الوقع السلبي لتغير المناخ والنينيو ، وممارسات االستعمال غير المستدام لألراضي ، والتصّحر ،    –إذا آان ذلك ممكنًا     
وجي وتغ             العمل الذي يقوم به   مع مراعاة    التنوع البيول ي ب ي المخصص المعن راء التقن ق الخب امج     فري اخ ، وبرن ر المن ي

 .العمل المتعلق باألراضي الجافة وشبه الرطبة 

ة                   1-1-7 ذ اإلدارة المتوائم ز وتنفي ة لتعزي رات والنهوج الوطني إسداء مشورة لألمين التنفيذي بشأن الخب
 .واستراتيجيات تخفيف الوقع ، لمكافحة وقع تغير المناخ والنينيو والتصّحر 

ة ،  1-1-8 ات المتاح ع المعلوم تعمال جمي ة   اس اة الكامل ة المراع ات لكفال أن الخزان ر ، بش زم األم  إذا ل
 .لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية في صنع القرارات المتعلقة بالخزانات الكبيرة 

 األنشطة المساندة 
 : بما يلي الهيئة الفرعيةينبغي أن تقوم  1-1-9

ا            )أ( اء لحفظ الوظ املة   استعراض ما يوجد من معلومات عن تخصيص وإدارة الم ة ، ش ئف اإليكولوجي
 الخطوط التوجيهية المتصلة بالموضوع واألوراق التقنية حول الموضوع ، وإعداد مشورة لمؤتمر األطراف ؛

و وممارسات          )ب( اخ والنيني وضع إرشاد محدد من الخبراء بشأن إدارة الوقع السلبي الناشئ عن تغير المن
ة وتخفيف        االستعمال غير المستدامة والتصّحر على التنوع        البيولوجي للمياه الداخلية ، وما يلزم من شؤون اإلدارة المتوائم
 .الوقع ، في تعاون مع الشرآاء المعنييين باألمر 

امًال ، مع     RBIينبغي أن تقوم أمانة االتفاقية ومكتب رامسار بالصياغة النهائية لتنفيذ الـ             1-1-10 ذًا آ  ، تنفي
 .ونة حسب متقضى الحال إسهامات من المنظمات الشريكة المتعا

ا ينبغي من                             1-1-11 ى م وجي إل وع البيول ة التن اه أطراف اتفاقي ى استرعاء انتب   ينبغي دعوة أمانة رامسار إل
 :إرشاد أو نهوج أخذت بها اتفاقية رامسار في سبيل االستعمال الحكيم لألراضي الرطبة ، مثل ما يلي 

ا      )أ(  ة رامسار إلدم ة التفاقي يم في إدارة       الخطوط التوجيهي تعمالها الحك ة واس ظ األراضي الرطب ج حف
 أحواض األنهار ؛
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ي           )ب(  ابرة للحدود الت نهوج نموذجية لخطوط أنحدار المياه العابرة للحدود أو إدارة أحواض األنهر الع
 يمكن أن تثبت وجود آليات فعالة لإلدارة التعاونية ؛

اون          1-1-12 ع                ينبغي أن يقوم األمين التنفيذي ، في تع ين حسب متقضى الحال ، بتجمي  مع الشرآاء المعني
 : ونشر ما يلي ، بوسائل منها آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي 

دراسات حاالت ودروس مستفادة وإرشاد إلى أفضل الممارسات بشأن الطرائق والوسائل لمعالجة               )أ( 
 ين المحلي وصعيد مناطق االستجماع ؛جميع أشكال تلويث الماء على الصعيد

اه         )ب(  وة                (أمثلة على مشروعات تنمية موارد المي د الق ري ، وتولي ة الصحية ، وال اه والنظاف د المي توري
ة             اه الجوفي تحكم في الفيضانات ، والمالحة ، واستخراج المي اء ، وال وع     ) الكهربائية من الم ارات التن ي تضم اعتب الت

 البيولوجي ؛

 . المذآور أعاله 7-1-1علومات المقدمة من األطراف استجابة للنشاط الم )ج( 

ي    1-1-13 اد عمل ذي بإصدار إرش ين التنفي وم األم ي أن يق ين ، ينبغ رآاء المالئم ع الش اون أيضا م ي تع ف
اصة لتطوير   لإلدارة وما يرتبط بها من أدوات لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، مع إيالء عناية خ           

تدامة ،      ة لالس ة القابل ات الزراعي ة ، والممارس اه العذب ماك المي تدام ألرصدة أس تعمال المس تدامة واالس ياحة المس الس
ررين                          ذ المق اة العمل الجاري استجابة لتنفي ة ، مع مراع اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي  6/13 و  5/24المرتبطة باألنظم

 .االستعمال المستدام الصادرين عن مؤتمر األطراف بشأن 

ة              1-1-14 وجي الخطوط التوجيهي وع البيول ة التن ينبغي دعوة أمانة رامسار إلى أن يتيح لألطراف في اتفاقي
المي بشأن أراضي الخث      ة رامسار للعمل الع امن    ) peatlands(التفاقي اع الث دها االجتم ي اعتم ، وهي الخطوط الت

 مسار ؛لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية را

 الشرآاء الرئيسيون
ار و  ة رامس اه   STRP ، RBIأمان دولي إلدارة المي د ال كو ، المعه ـ   ) IWMI(، اليونس ة لل ة التابع ات العلمي ، والهيئ

UNFCCC ، CCD ، رامسار ، IPCC ، WMO. 

 المتعاونون األخرون 

ل اليونيب ، والمجلس ا       ة ذات الصلة ، مث ة والوطني ة واإلقليمي ة  المنظمات الدولي دولي لالتحادات العلمي ، ) ICSU(ل
DIVERSITAS ،IUCN الفاو ، . 

إنشاء واستبقاء أنظمة شاملة ووافية وذات صفة تمثيلية لألنظمة اإلیكولوجية المحمية  : 2-1الغایة 
 .أحواض األنهار/خط انحدار المياه /للمياه الداخلية ، في إطار اإلدارة المتكاملة لالستجماع

  :السياق والترابطات
  and (e) (d) ,(c) ,(b) ,(a) 8  :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

  and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 8 (c) (vii): العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول 
  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج

 )رد والتقييم الوطنية قوائم الج (3-3 الغاية
 ) المزيد من وضع المرفق األول (6-3الغاية 

 paragraph 32 (c)خطة تنفيذ القمة العالمية 

 الهدف
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ة        أنظمة شاملة ووافية وذات صفة تمثيلية      )أ(   ع    (لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية المحمي املة جمي ش

ـ  ة لل اطق المحمي ات المن الIUCNفئ ى الح ب مقتض ة  )  حس ار اإلدارة المتكامل ي إط تبقاؤها ف عها واس تم وض ي
 .خط انحدار المياه ، أحواض األنهار /لالستجماع

ة       )ب(   ة اإليكولوجي ين األنظم أن توضع في الحاالت التي يقتضيها األمر نهوج تعاونية عابرة للحدود لتب
 .المتجاورة للمياه الداخلية المحمية ، واالعتراف بها وإدارة شؤونها ، بين األطراف 

 أنشطة األطراف 
اطق          1-2-1 تراتيجيات إنشاء وإدارة من ى اس ة عل ذي حسب مقتضى الحال بأمثل ين التنفي د األم تزوي

 .محمية ، تساند الحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ام         1-2-2 ي نظ ا ف ة إلدراجه ع ذات األولوي ين المواق ات لتب ن تقييم زم م ا يل ام بم ة  القي ن األنظم م
ة ،                 ذ المرفق األول باالتفاقي اد عن تنفي ك بصفة خاصة اإلرش ق ذل ى أن يطب ة ، عل اه الداخلي اإليكولوجية المحمية للمي

أنظر النشاط    (وتطبيقه على نحو منسجم مع معايير تبين األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية في ظل اتفاقية رامسار                
3-2-3. ( 

اط   1-2-3 ن النش زء م ال2-2-1آج ى    أع د عل ي تعتم اجرة الت واع المه ة لألن ع الهام ين المواق ه ، تب
 .األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ة ،                     –االيجاد اإلضافي    1-2-4 ات الوطني ك األولوي وارد وتحدد ذل ذلك إتاحة الم  على قدر ما تسمح ب
تجماع   ل لالس ج إداري متكام ن نه زء م اه  /وآج دار المي ط إنح ار، /خ واض األنه ة  (-أح ة  أنظم اطق المحمي ن المن م

ره  ( ى أخ ة ، إل ار التراثي ار ، األنه ع رامس ة ، مواق ع المائي ظ  ) المرات ي الحف ة ف ة منظم هم بطريق ن أن تس ي يمك ، الت
صحتها " واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، وفي الحفاظ على الوظيفة الشاملة لألنظمة اإليكولوجية وإنتاجيتها و             

 .لصرف في آل حوض من أحواض ا" 

ة               1-2-5 ة اإليكولوجي ين األنظم اون مع األطراف المجاورة لتب حسب مقتضى الحال، العمل في تع
 .للمياه الداخلية المحمية العابرة للحدود ، والتوصل إلى االعتراف الرسمي بها وإدارتها 

 أعاله ، ينبغي لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي هي أيضا             4-2-1في القيام بالنشاط     1-2-6
ة ذات                       / ٤أطراف في اتفاقية رامسار    ة من األراضي الرطب ذا العمل وإنشاء الشبكات الوطني ين ه أن تحقق االنسجام ب

تقبلية         " شاملة ومتماسكة   " األهمية الدولية ، تكون      ة المس ق بالتنمي ـ رامسار المتعل بما يتمشى واإلطار االستراتيجي ل
 .لقائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي 
ادل                     1-2-7 ة تب ك من خالل غرف استعراض وتوزيع المعلومات واإلرشادات ذات الصلة ، بما في ذل

تبقاء                  المعلومات ، بشأن الخبرات ودراسات الحاالت الوطنية والعابرة للحدود ، لمساعدة الجهود الرامية إلى أنشاء واس
 :مية ، مع النظر ألمور منها ما يلي أنظمة إيكولوجية للمياه الداخلية المح

ـ   )أ( ة ال ن خالل لجن وارد المتاحة م أن الم ادات بش واد واإلرش ـائفة الم اطق IUCNط  للمن
 المحمية؛

ة ذات    )ب(   ة األراضي الرطب تقبلية لقائم ة المس بيل التنمي ي س ار ف ة رامس تراتيجي التفاقي ار االس اإلط
ة        األهمية الدولية ، واإلرشاد المحدد الخا      ص بها بما يتعلق بتبين وتحديد بعض أنواع األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلي

 .واألنظمة الهيدرولوجية الجوفية ، واألراضي الخثية ، وأراضي األعشاب الرطبة ، إلى أخره ) karsts(مثل الكرتز 
ع رامسار    )ج(   ة   أن الخطوط التوجيهية الجديدة لـ رامسار بشأن تخطيط اإلدارة لمواق  واألراضي الرطب

 األخرى ، التي أقرها مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في اجتماعه الثامن ؛
امج         )د(   كو ، والبرن ابع لليونس ة الت رة الحيوي ان والك امج اإلنس ن برن ان م اد متاح ورة وإرش مش

 .ومرآز التراث العالمي ) IHP(الهيدرولوجي الدولي 

                                                 
 2003 مارس 14  حتى 133/  ٤
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تى أتفاقية األنواع المهاجرة واتفاقية رامسار ، تبين الفرص للعمل التعاوني بشأن            في تعاون مع أمان    1-2-8
ة ، من خالل خطط                          اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ى األنظم د عل ي تعتم اجرة الت واع المه ة لألن اطق المحمي شبكات المن

 .العمل المشترآة الثنائية لكلتا االتفاقيتين 
 الشرآاء الرئيسيون

  .IUCN ، مرآز التراث العالمي ، الـ MAB- والمجلس العلمي ، اليونسكوCMS ، ، أمانة STRPوأمانة رامسار 
 المتعاونون األخرون 

 المنظمات ذات الصلة ، من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المعنية باألمر 
ل          تعزیز الوضع القائم في مجال الحفظ للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية          : 3-1الغایة  ادة التأهي  ، من خالل إع

  .3/واالستعادة لألنظمة اإلیكولوجية التي حدث فيها تدهور وانعاش األنواع المهددة
 9 (c), 10 (d) ,(f) 8  :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

  and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 8 (c) (iv)  :العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
ار             (1-1الغاية   ة وأحواض األنه ـافع    ) . إدماج حفظ التنوع البيولوجي في إدارة الموارد المائي ى جانب المن إل

ة ل                    ة اإليكولوجي ادة انعاش األنظم تعادة إو إع اك       الواضحة لحفظ التنوع البيولوجي ، الناشئة عن اس ة ، هن اه الداخلي لمي
ي   ة ف افية المتمثل ة اإلض ل     " الصحة " المنفع ادة تأهي ار بفضل إع واض األنه اه وأح تجماع المي اطق اس املة لمن الش

 .وتشغيل هذا الجزء من البنية التحتية للمياه الطبيعية 
 ) المناطق المحمية  (2-1الغاية 
 )التكامل مع قطاعات أخرى ، إلخ (1-2الغاية 

 paragraphs 26 (c) and 37 (d)يذ القمة العالمية خطة تنف
 األهداف 
بًا         )أ(  ك مناس ان ذل ة إذا آ اه الداخلي دهورة للمي ة المت ة اإليكولوجي تعاد األنظم د أو تس ن جدي ل م تؤه

 وممكنًا 
ا     )ب(  ة للمي ه تحسين الوضع القائم في الحفظ بالنسبة لألنواع المهددة التي تعتمد على األنظمة اإليكولوجي
 .الداخلية 

 أنشطة األطراف 
اد  1-3-1 ة وأي إرش الخبرات الوطني ذي حسب مقتضى الحال بدراسات حاالت ، وب ين التنفي د األم تزوي

اه            ة للمي ة اإليكولوجي تعادة األنظم محلي أو وطني أو إقليمي ذي صلة بالموضوع ، يتعلق بأعادة التأهيل الناجحة أو اس
 .ش األنواع المهددة الداخلية المتدهورة ، وإعادة انعا

وطني       تبين   1-3-2 ى الصعيد ال ة               عل ا األولوي ة المرشحة آي تكون له اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي األنظم
وارد                                /و ه الم ا تسمح ب در م ال ، ق ذه األعم ام به تعادة ، والشروع في القي ل أو االس ادة التأهي ين    . أو مواقع إع د تب وعن

ة             المواقع التي يمكن أن تكون مرشحة لل       ددة المعني واع المه نشاط ، النظر في الوضع القائم النسبي في مجال الحفظ لألن
ة و   ا ، واإلنتاجي ة بأجمعه ة اإليكولوجي غيل األنظم ة لتش األمر ، والمكاسب المحتمل ن  " الصحة " ب ل حوض م ي آ ف

 ) .4-2-1أنظر النشاط (أحواض الصرف 
ائم في مجال الحفظ             ثم العمل حسب مقتضى   على الصعيد الوطني    التبين   1-3-3  الحال لتحسين الوضع الق

ة                            اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ى األنظم د عل ي تعتم اجرة الت واع المه ك األن أنظر  (بالنسبة لألنواع المهددة ، بما في ذل
اطتين  ة        ) 4-2-1 و 3-2-1النش ة اإليكولوجي ل لألنظم ادة التأهي تعادة وأع ق باالس ل المتعل امج العم اة برن ع مراع م

  .2010متدهورة ، الذي يقوم بوضعه مؤتمر األطراف آجزء من برنامج عمله المتعدد السنوات حتى عام ال
 األنشطة المساندة 
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ة      1-3-4 ة اإليكولوجي ستقوم هفمعتت بإعداد خطوط توجيهية بشأن تعزيز أعادة التأهيل واالستعادة لألنظم

ة ،  اه الداخلي اسللمي ى أس ا التوعل ار وخطوطه ادئ رامس ي   مب ائج الت ة ، والنت تعادة األراضي الرطب أن اس ة بش جيهي
ي      IUCNتوصلت إليها لجنة بقاء األنواع التابعة للـ    ددة الت واع المه  ، بشأن الوضع القائم في مجال الحفظ بالنسبة لألن

 ).1-3-1اط أنظر النش(تعتمد على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، والمعلومات األخرى التي تقدمها األطراف 
 الشرآاء الرئيسيون

 ، واالتفاقات المتعلقة بالـ CMS ، هيئة األراضي الرطبة الدولية ، األمانة والمجلس العلمي للـ         STRPأمانة رامسار و  
CMS الـ ، IUCN ، DIVERSITAS  

 المتعاونون األخرون
MAB و غيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة  
ة               :4-1الغایة  ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول  الحيلولة دون دخول أنواع غریبة غازیة یمكن أن تهدد التن

ة                                ك األنظم م استيطانها ، وإن إمكن استئصالها في تل ة التي ت ة الغازی واع الغریب تحكم في األن ة ، وال للمياه الداخلي
  .4/اإلیكولوجية 

  8 (h), 8 (l) and 14 (a) ,(c) 7 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 4.4 4.3 ,4.1 ,3.4 ,3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 8(c)(vi) and 9(h) :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )التكامل مع قطاعات أخرى ، إلخ (1-2الغاية 
 )CEPA (4-2الغاية 
 ) التقييمات  (3-3 و 2-3الغاية 

 الهدف 
ة                    القيام ، من خالل استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتعلق بالتنوع البيولوجي وغيرها من السياسات الوطني

ة الغازي                        واع الغريب ة دون دخول األن اذ الخطوات المناسبة للحيلول رامج والخطط ، باتخ ة ، واإلقليمية ذات الصلة والب
التي تهدد التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، بحيث يمنع انتشارها أو يتم التحكم فيها أو استئصالها                  

 .في الحاالت التي تم فيها الغزو فعًال 
 

 أنشطة األطراف
ة  الخطوط التوجيهية أو   تعزيز وتنفيذ    1-4-1 يم المشددة    (المبادئ الموجه ق ب   ) بكسر الج ا يتعل األنواع فيم

ق    ثًال عن طري اح م ر المت اد الخبي تعمال اإلرش ع اس ة ، م ة الغازي ة أدوات"الغريب واع " محفظ المي لألن امج الع البرن
ة  وان   ICSU و SCOPEو) GISP(الغازي ا تحت عن ار إليه ن المصادر المش ك م ر ذل اندة "، وغي طة المس " األنش

 .الوارد أدناه 
ا  1-4-2 ذي حسب مقتضى الح ين التنفي د األم رامج   تزوي ة والب ة الغازي واع الغريب ع األن ن وق ة ع ل بأمثل

ى     ًا عل ة ، خصوص اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ى األنظم لبية عل ا الس ف عواقبه ا وتخفي ي دخوله تحكم ف تعملة لل المس
 .االستجماع وخط انحدار المياه وأحواض األنهار 

ور ،     1-4-3 ه الجمه ف وتوعي ال ، والتثقي ن االتص زء م وعي آج توى ال ع مس ة   (رف ر الغاي ، ) 4-2انظ
ة   اط الجيني ة ، واألنم واع الغريب د أو الطارئ لألن دخول المتعم اليف المرتبطة بال ل نشوجها والتك والمشكالت المحتم
ة                    اة بروتوآول قرطاجن ائي ، مع مراع وجي الم وع البيول أثيرًا ضارًا في التن ؤثر ت ي ت ًا ، الت والكائنات المحورة جيني

 .التفاقية التنوع البيولوجي بشأن السالمة األحيائية 
ا                     1-4-4 ار ، وخصوصًا فيم اه وأحواض األنه في سياق إدارة االستجماع العابر للحدود وخط أنحدار المي

 .يتعلق بتحويل المياه بين حوض وحوض ، إيجاد اآلليات الالزمة الكفيلة بمنع انتشار األنواع الغريبة الغازية 
دة األصلية           1-4-5 ة تطورات                 استعادة األرصدة السمكية األب ى أي ة ، بتفضيلها عل ى تؤسر في المنطق الت

 ..أخرى خاصة بتربية األحياء المائية 
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 األنشطة المساندة 
ع الناشئ                GISPفي تعاون مع     1-4-6 يم الوق  ، ينبغي أن يقوم األمين التنفيذي بتنفيذ المشروع المتعلق بتقي

ة     اه الداخلي ى المي ة عل ة الغازي واع الغريب ن األن دم مقتر/ ٥ع ا    وأن يق ر فيه ي تنظ تقبل ، آ ات المس أن تقييم ات بش ح
 .هفمعتت

 
ينبغي أن يطلب من أمانة رامسار أن يتيح ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي نتائج النظر في قضية           1-4-7

 .األنواع الغريبة الغازية في األراضي الرطبة وذلك في االجتماع الثامن لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار 
اًال للنشاط                    1-4-8 دمها األطراف إعم ي تق  اآلنف   2-4-1ينبغي أن يقوم األمين التنفيذي بتجميع المعلومات الت

او لمصائد األسماك المسؤولة ، والمعلومات                    ة سلوك الف ك مدون ا في ذل ة ، بم الذآر ، وغيرها من المعلومات المالئم
ـ     ث ، وال ة الكومنول ار ، وأمان ة رامس دتها أمان ي أع أن    ، IUCNالت وعي بش توى ال ع مس روع رف لالتصاالت ومش

 .األنواع الغريبة الغازية في األراضي الرطبة األفريقية 
اونيين المناسبين   TRAFFIC التابعة للـ رامسار ، وSTRP وCITESينبغي دعوة    1-4-9  وغيرها من المتع

ات ال                       ة الكائن ع االتجار في أحواض تربي ى األطراف بشأن وق ة واستعمال أعشاب الرعي        إلى إسداء المشورة إل مائي
ذه    ائج ه ة نت ة ، وإتاح اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ي األنظم وجي ف وع البيول ظ التن ى حف دة عل اطق بعي ن من ة م القادم

 .الدراسة لألطراف 
 الشرآاء 

GISP و ICSU-SCOPE 
 المتعاونون األخرون 

ـ    STRP ، CITES ، TRAFFIC التفاقية رامسار ، وما يتبعها من       STRPاألمانة و  او ، ال  ، أمانة الكومنولث ، الف
IUCNاليونيب ، -WCMC ، IWMI ، ICLARM.  

  االقتصادیة–البيئة التمكينية المؤسسية واالجتماعية  :  من البرنامج 2العنصر 
اه        : 1-2الغایة  ة للمي ة اإلیكولوجي ي األنظم وجي ف وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس اج الحف ز إدم تعزی

  .5/داخلية في القطاعــات ذات الصلة والخطط الشاملة عدة قطاعات وفي البرامج والسياسات والتشریعات ال
 and (b), 14.1 (b) and 18.1, 24.1 (d (a)6 مواد اتفاقية التنوع البيولوجي

 and 4.4 4.3 ,4.1 ,3.4 ,3.3 ,3.1 ,2.1 ,1.5 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 9 (e) (ii), 9 (g), 9 (j), 9 (l) (iii), 9 (m) (iv) ,(i) (a) 9 : الصلة في برنامج العمل األول العناصر ذات
and (v)  

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 ) EIAs (5-3الغاية 

 .paragraphs 32 (e) and 40 (b): خطة تنفيذ القمة العالمية 
 :األهداف 

ة وال )أ(   زم الخطط القطاعي يًا وإذا ل رامج والسياسات والتشريعات المتصلة بالموضوع تجعل متمش ب
اه      وجي للمي وع البيول تدام للتن تعمال المس الحفظ واالس ة ب وانين المتعلق رامج والق اندة للخطط والسياسات والب األمر مس

 الداخلية 
ية و )ب(   ات مؤسس اذ ترتيب ة اتخ ة لكفال تراتيجية البيئي ات االس غيل التقييم ة تش رامج (طني ط وب خط

 .تساند تنفيذ برنامج العمل هذا ) وسياسات وتشريعات

                                                 
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/7/3(ـ هفمعتت تم توزيع البيان عن المشروع في االجتماع السابع ل/  ٥
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وجي      )ج(   التنوع البيول ق ب ي تتعل لة ، الت راف ذات الص ددة األط ة المتع ات البيئي وطني التفاق ذ ال التنفي

 .واألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، يجرى بشكل متكامل وفعال 
 أنشطة األطراف 

ة حسب مقتضى               القيام باستعراض  2-1-1 ة واإلداري ات وأدخال أصالحات على السياسات واألطر القانوني
ومي    اط الحك ي صلب النش ة ف اه الداخلي وجي للمي وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس اج الحف بيل إدم ي س ال ، ف الح

 .واألعمال وصنع القرار في المجتمع 
رر  2-1-2 ه المق ا حث علي اال لم ق مشروع الخطوط ا6/7إعم ة ، تطبي اج القضايا المتعلق ة إلدم لتوجيهي

ة  (او عمليات تقييم الوقع البيئي    /بالتنوع البيولوجي في تشريعات و     ي االستراتيجي ،     ) 3-3أنظر الغاي يم البيئ وفي التقي
 .]التي ينبغي عدم استعمالها عندما يكون هناك خرق للقانون الدولي ، بما في ذلك االتفاقات المتعلقة بالتجارة[

تعراض  2-1-3 ية اس ات المؤسس غ (الترتيب وج التبلي ال ، نه اط االتص تراتيجيات ، نق ات ، االس السياس
ذا الموضوع               ) الوطنية   أنظر الهدف ج أعاله       (في سبيل التنفيذ الوطني لالتفاقات البيئة المتعددة األطراف المتصلة به

 .ي التنفيذ وأدخال اصالحات في سبيل التنسيق وآذا إذا لزم األمر في سبيل تحقيق التكامل ف
ة          2-1-4 ن السياس تفادة م دروس المس ن ال ات ع االت وبمعلوم ات ح ذي بدراس ين التنفي د األم تزوي

واالستعراض القانوني والمؤسسي وعمليات االصالح المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية            
وطن  ذ ال ين التنفي جام ب ق االنس ذة لتحقي دابير المتخ املة الت لة ، ش راف ذات الص ددة األط ة المتع ات البيئي ي لالتفاق

 .بالموضوع 
 األنشطة المساندة التي یبذلها األمين التنفيذي 

التطبيق                2-1-5 ة ب دروس المتعلق تبين وإتاحة اإلرشادات ودراسات الحاالت والدورس المكتسبة ، شاملة ال
الخطط  (على استعراض وتنقيح األطر المؤسسية       العملي لتقييم الوقع االستراتيجي ، وإتاحة ذلك لألطراف ، للمساعدة           

 .في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ) ، البرامج ، السياسات ، التشريعات
اندة والمشارآة في مشروع           2-1-6 ق االنسجام في إدارة المعلومات         WCMCمواصلة المس  بشأن تحقي

وجي ، رامسار ،           (نوع البيولوجي   بين االتفاقيات الخمس المتصلة بالت     وع البيول ة التن ة    CITES   ، CMSاتفاقي  ، اتفاقي
 ) .التراث العالمي 

ب   2-1-7 ى جان وع وإل لة بالموض رى ذات الص ة األخ راف البيئي ددة األط ات المتع ب االتفاق ى جان إل
ة للتشغيل                  اذج قابل ة الستحداث نم دلي   (األطراف المعنية ، السعى إلى الموارد الالزم ع ت اوني      ) لمواق ذ التع ين التنفي لتب

 .لألنشطة الرامية إلى تحقيق األهداف المتكاملة لعدة اتفاقات بيئية متعددة األطراف 
 

 الشرآاء الرئيسيون 
ع    يم الوق ة لتقي ة الدولي ـ   ) IAIA(الرابط ار وال ة رامس  ، STRP ، UNFCCC ، UNCCD ، CITES، وأمان

CMS التراث العالمي ، اليونسكو ، - MAB ، WCMC.  
 المتعاونون األخرون

IWMI والمنظمات األخرى المعنية باألمر من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المهتمة ، . 

ر           : 2-2الغایة  التشجيع على وضع وتطبيق ونقل التكنولوجيا المالئمة ، ذات التكلفة المنخفضة ، والنهوج غي
ة       المهيكلة والمبتكرة إلى إدارة الموارد المائية وا  ة اإلیكولوجي وجي لألنظم وع البيول لحفظ واالستعمال المستدام للتن

ا               للمياه الداخلية ، مع مراعاة أي مقرر یكون قد صدر عن مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بشأن نقل التكنولوجي
  .6/والتعاون 

 and 17 16: مواد اتفاقية التنوع البيولوجي  

  : أهداف الخطة االستراتيجية

 and (ii) and 9 (c) (i) (b) 9 :صر ذات الصلة في برنامج العمل األول العنا

 األخرى جميعًا:  الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
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 10 (a), 25 (a), (c) and (d), 26 (e) and (f), 28, 41 (a) and 54 (l) ,(e) 9: خطة تنفيذ القمة العالمية 
 األهداف 

توثيق ونقل التكنولوجيات والنهوج المالئمة إلدارة الموارد المائية وللحفظ واالستعمال           تعزيز استحداث و  ) أ(  
 .المستدام للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ا استجابة للهدف            - حسب مقتضى الحال     –التطبيق   )ب(   ا وإتاحته   للتكنولوجيات والنهوج التي يتم تبينه
 .اآلنف الذآر 

 نشطة األطراف أ
ي إدارة       2-2-1 ة ف وج الفعال ة والنه ات المالئم ة بالتكنولوجي ات المتعلق ذي المعلوم ين التنفي اح لألم أن تت

 .التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، في سبيل نقلها إلى األطراف األخرى 
لنهوج غير المهيكلة والمبتكرة ،     تشجيع استعمال التكنولوجيات المالئمة ذات التكلفة المنخفضة ، وا         2-2-2

وع             يم التن ا المجتمعات األصلية ، لتقي ي تطبقه ة أو الت بقة، الممارسات التقليدي ة مس ة مبّلغ زم، ومن خالل موافق وإذا ل
ة لتحسين جودة                   ل استعمال األراضي الرطب اه ، مث ات إدارة خط انحدار المي البيولوجي للمياه الداخلية ، ولتحقيق غاي

اء ، وا دورة          الم ى ال اظ عل وفي ، والحف اء الج حن األرض بالم ادة ش ة إلع ي الرطب ات واألراض تعمال الغاب س
ة دون أضرار الفيضان ، واستعمال         ة للحيلول الهيدرولوجية ، ولحماية موارد المياه واستعمال سهول الفيضان الطبيعي

  ؛نا آل ما آان هذا االستعمال ممكاألنواع األصلية في تربية األحياء المائية
غ           2-2-3 تمرار ، وتبلي ة باس ين البيئ ة ، وتحس د نظاف اج أش ل إنت ة مث تراتيجيات وقائي ع اس جيع وض تش

الشرآات عن شؤون البيئة ، ورعاية اإلنتاج والتكنولوجيات السليمة بيئيًا لتفادي التدهور وتحقيق الصون الالزم ، وإذا                 
 .خلية آان األمر مكنًا ، استعادة األنظمة اإليكولوجية للمياه الدا

ر الهندسية                   2-2-4 ول غي وينبغي  . الترآيز على حفظ وآفاءة أشد فعالية في استعمال المياه إلى جانب الحل
اه الصناعية    دوير المي ادة ت اري ، وإع اه المج ة لمي ة المنخفضة التكلف ل المعالج ًا ، مث ليمة بيئي ات الس ين التكنولوجي تب

 .اخلية للمساعدة على الحفظ واالستعمال المستدام للمياه الد
 
 

 األنشطة المساندة التي یبذلها األمين التنفيذي
وج        2-2-5 ات والنه أن التكنولوجي ات بش راف المعلوم ات لألط ادل المعلوم ة تب الل غرف ن خ يح م أن يت

 .المناسبة في إدارة الموارد المائية والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 
ن خ 2-2-6 ى أخر   م ق توصل األطراف إل ى تحقي ات ذات الصلة ، السعى إل ع المنظم راآات م الل الش

ة بالعنصرين          ي يضعها                3 و   1التكنولوجيات ونهوج اإلدارة المبتكرة المتعلق امج ، وهي النهوج الت  من عناصر البرن
ي شؤون ا       ة بنشاط ف ات العامل ا من الهيئ ات إدارة االستجماع وغيره وارد القطاع الخاص ، وهيئ ة لم إلدارة المتكامل

 .المياه 
 الشرآاء الرئيسيون 

دولي                دولي إلدارة   ) CGIAR(برنامج التحدي بشأن الماء والغذاء للفريق االستشاري للبحث الزراعي ال د ال ، والمعه
  .STRP، وأمانة رامسار و)IMWI(الماء 

 المتعاونون األخرون
 . واألطراف المعنية باألمر المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة

وجي                : 3-2الغایة  وع البيول يم المناسبة لمساندة الحفظ واالستعمال المستدام للتن إیجاد الحوافز وتدابير التقي
ك                          ذا الحفظ وذل للمياه الداخلية ، وإزالة وإصالح ، حسب مقتضى الحال ، لجميع الحوافز الضارة التي تعمل ضدد ه

ارة         / اإلیكولوجية والتي تشمل المساعدات لإلنتاج المحلي و       االستعمال المستدام للنظم   ذي یشوه التج أو االستهالك ال
  .7/الدولية 

  11: مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 
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  and 3.4 3.3 ,3.1 ,1.5 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 8(d), 9(f)(i) and (iii), 9(m) :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول
  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج

 . فيما يتعلق بالتقييم البيئي االستراتيجي – 1-2الغاية 
 Articles 26 (b) and 40 (k): خطة تنفيذ القمة العالمية  

 األهداف 
ذ ا  )أ(   ات تصميم وتنفي ة اقتراح اه الداخلي وجي للمي وع البيول ى التن ق عل افزة أن تطب دابير الح ي (لت الت

ذلك             6/15ساندها المقرر    واردة في المرفق األول ب وجي ، وال وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي  الصادر عن م
 ) .المقرر 

اه        )ب(  وجي للمي وع البيول ا التن ي يوفره دمات الت لع والخ ن الس ة م ة الكامل يم الطائف ى تقي جيع عل التش
ة اإل ا األنظم ة وتوفره وافز  الداخلي ين الح افزة وتب دابير الح ق الت ق بتطبي ا يتعل ة وفيم ي مقترحات التنمي ة ، ف يكولوجي

 .الضارة وإزالتها أو تعديلها 
 أنشطة األطراف 

أن تطبق على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية اقتراحات تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة ، شاملة               2-3-1
اة نظام   6/15و تخفيف وطئها آما ساند ذلك مؤتمر األطراف بموجب مقرره تبين الحوافز الضارة وإزالتها أ   مع مراع

 :وبصفة خاصة القيام بما يلي . حيازة األراضي 
ى           )أ(   ة ذات الصلة ، عل ات المالي ك من اآللي ر ذل وائح وغي ات والل ة الحوافز واإلعان استعراض طائف

 يكولوجية للمياه الداخلية ، سواء تأثيرًا ضار أو تأثيرًا مفيدًا ؛الصعيد الوطني ، التي يمكن أن تؤثر في األنظمة اإل
وجي                  )ب(   وع البيول ة بشأن التن ي يمكن أن تضاد أهداف االتفاقي ة الت اندة المالي إعادة توجيه تدابير المس

 للمياه الداخلية ؛
لى التنوع البيولوجي للمياه    تنفيذ التدابير التي تستهدف تدابير الحفظ والتنظيم التي لها وقع إيجابي ع            )ج(  

 الداخلية ؛
روع                           ) د( ة تضم مختلف ف ة متكامل رار بطريق ة صنع الق وير عملي الزم لتن تنمية القدرة في سياسة البحث ال

 . العلم ومختلف القطاعات 
تخدامها    )هـ( ة واس اه الداخلي ة للمي نظم اإليكولوجي ى ال اظ عل ين الحف ادل ب اد المتب د االعتم جيع تحدي تش

 . والتنمية المستدامة المستدام 

بة [  )و( تويات المناس ى المس ة (عل ة والمحلي ة ودون الوطني ة والوطني اه ) أي اإلقليمي ين المي تشجيع تب
ة آعنصر                  الداخلية الواقع عليها ضغوط ، وتخصيص الماء واحتجازه لصون النظام اإليكولوجي وصيانة التدفقات البيئ

 .ة وإدارية واقتصادية ال يجزأ من اآلليات المناسبة من قانوني

ك من المعلومات بشأن                  6/15وفقًا للمقرر    2-3-2 ر ذل دورس المكتسبة وغي  عرض دراسات الحاالت وال
اه    وجي للمي التنوع البيول ة ب ازة األراضي المتعلق تعمال األراضي وحي ات اس ة ، وممارس لبية أو اإليجابي وافز الس الح

ى            وينبغى أن . الداخلية ، على األمين التنفيذي       الحقوق عل  تتضمن هذه البيانات الخبرات الوطنية واإلرشادات المتعلقة ب
 .الماء وبسياسات السوق وسياسات األسعار 

ة            2-3-3 ة واألنظم اه الداخلي وجي للمي وع البيول تمدة من التن املة للسلع والخدمات المس ـام بتقييمات ش القي
 االقتصادية ، في جميع عمليات صنع القرار –الثقافية واالجتماعية اإليكولوجية ، بما في ذلك قيمتها الذاتية والجمالية و       
افي            3-3أنظر أيضا الغاية    (ذات الصلة بالموضوع ، خالل القطاعات المناسبة         ي والثق ع البيئ ق بتقييمات الوق  فيما يتعل

 ) .واالجتماعي 

 األنشطة المساندة 
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وة  2-3-4 ي اقتر STRPينبغي دع ى النظر ف ار إل ـ رامس ة ل ة   ، التابع ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف ات م اح
افزة  دابير الح ذ الت بيل تصميم وتنفي ي س وجي ف وع البيول رر (التن اندها المق ي س ائل 6/15الت ق والوس ين الطرائ  ، وتب

 .على وجه التحديد ) لمواصلة تطوير تلك اإلرشادات ، خصوصًا بالنسبة لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ة              ينبغي أن تقوم هفمعتت    2-3-5  بتجميع ونشر الدراسات بشأن تقييم السلع والخدمات المستمدة من األنظم
ي    يم االقتصادي ف تعمال التقي اج اس ن إدم د م ق المزي ائل لتحقي ق والوس ين الطرائ ة وأن تتب اه الداخلي ة للمي اإليكولوجي

ك   )  المتكاملة للمياه    مثًال ضمن نهوج اإلدارة   (الخطط والبرامج والسياسات الوطنية المتصلة بالمياه الداخلية         بوصف ذل
 . عنصرًا أساسيًا في إصالح السياسة 

ل       2-3-6 يين مث راآاء الرئيس ن الش اون م ي تع ار ، OECD ،IAIA ، IUCN ، WWFف  ، رامس
)STRP           ر  ، ومكتب ينبغى أن يقوم األمين التنفيذي بتجميع المعلومات عن اإلرشاد ذي الصلة ومحفظات الموارد وغي

ى              ذلك من المعلومـات بش    وق عل أن التدابير الحافزة ، بما فيها التدابير المتصلة بوضع الخيارات الحافزة من خالل الحق
ى نحو أشد        . المياه ، واألسواق ، وسياسات األسعار ، واستعمال األراضي وحيازتها         ذي ، عل ين التنفي د يرغب األم وق

 :تحديدًا ، فيما يلي 

افزة إلدارة السلع       تجميع ونشر دراسات الحاالت وأفضل الممار       )أ( دابير الح سات بشأن استعمال الت
 والخدمات المستمدة من األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ؛

ع في األراضي                      )ب(   دم لتخفيف الوق ي تق اندة المصرفية الت أن يواصل استكشاف المزايا والعيوب للمس
 ه النقص والقيود التى تحد من األنشطة ؛الرطبة ، شاملة تبين المتطلبات المؤسسية ، وما قد يوجد من وجو

ة بنهوج الضرائب            )ج(   وب المتعلق املة         /أن يواصل استكشاف المزايا والعي ا ، ش ذلك تقاعله الرسوم وآ
 .تبين المتطلبات المؤسسية وما قد يوجد من وجوه التقصير أو القيود التى تحد من األنشطة

د من         )د(   ق المزي رامج               تبين الطرائق والوسائل لتحقي افزة في الخطط والب دابير الح اج استعمال الت  إدم
 .والسياسات المتعلقة بالماء ، بما في ذلك فرص إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

دابير       )هـ(   ين ت د تب ك بقص افزة ، وذل دابير الح ول الت ؤخرًا ح ي درات م ات الت لة رصد المناقش مواص
 .امة لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية أخرى يمكن استعمالها بالذات لإلدارة المستد

 الشرآاء الرئيسيون
  .IUCN ، WWF ، IWMI التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ، STRPاألمانة و

 المتعانون األخرون
 .المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة واألطراف المعنية 

على نحو ما أقره    ( العالمية بشأن االتصال والتعليم وتوعية الجمهور        تنفيذ برنامج العمل للمبادرة    : 4-2الغایة 
رره         وجي بموجب مق وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي ة     ) 6/19م ة خاصة للشؤون المتعلق الء عنای ، مع إی

  .8/بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 
 لترابطات السياق وا

 13 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 4.1 ,3.4 ,3.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraph 9 (i): : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
ة ال    ة وتوعي أن االتصاالت والتربي ة بش ادرة العالمي ل المب امج عم ور برن راف  (جمه ؤتمر األط ره م ا أق آم

  ) .6/19بموجب المقرر 

 paragraphs 7 (c) and 41 (d) :خطة تنفيذ القمة العالمية 
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 األهداف 

ور       ) أ( ف الجمه ة وتثقي ال والتربي ال االتص ي مج تهداف ، ف نة األس املة والحس ة الش رامج الوطني الب
وع البيو          ى أن              وتوعيته ، في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتن ة ، عل اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي في األنظم ل

 .يتم وضع ذلك آله وتشغيله بكفاءة 
وطنيين في مجال االستجماع                )ب( ار والمستوى      /أن يتم تبين صانعي القرار الرئيسين ال أحواض األنه

 .ينهم جميعًا المحلي وآذلك أصحاب المصلحة في هذه المجاالت ، وإنشاء آليات االتصال المناسبة فيما ب
 أنشطة األطراف 

ه               2-4-1 ة لالتصال ولتثقيف الجمهور وتوعيت ادرة العالمي رر      ) CEPA(استعراض المب واردة في المق ال
اه                    6/19 وجي للمي التنوع البيول ق ب امج العمل المتعل ذ برن اندة تنفي ادرة لمس ك المب ق تل ة لتطبي  ، بقصد تبين أفضل آيفي

ـ        الداخلية ، على أن يراعى حسب مقتضى ال        اني ل امج الث دة في         CEPAحال البرن ؤتمر األطراف المتعاق ره م ذي أق  ال
 .اتفاقية رامسار في اجتماعه الثامن 

ذي            1-4-2عند القيام بالنشاط     2-4-2 ين التنفي  تبين دراسات الحاالت وأفضل الممارسات وتقديمها إلى األم
 .آي يتيحها إلى األطراف األخرى 

اط اتصال رامسار                آفالة ترابط عمل فعال بين نقاط      2-4-3 وجي ونق وع البيول ة التن ـومية  ( االتصال التفاقي حك
ة  ر حكومي ى   ) وغي دمج ، عل ك ال ي ذل ا ف ة ، بم ي شؤون األراضي الرطب ور ف ة الجمه لالتصاالت والتثقيف وتوعي

 . وذلك بموجب االتفاقيتين) CEPA(المستوى الوطني ، لبرامج االتصال والتربية وتوعية الجمهور 
ي2-4-4 تجماع   تب ال االس ي مج وطنين ف ين ال رار وأصحاب المصلحة الرئيس ار /ن صانعي الق أحواض األنه

امج                   ذ برن م بتنفي ى عل ع عل والمستوى المحلي ، وإيجاد االتصاالت المناسبة وآالليات لرفع الوعي لكفالة أن يكون الجمي
 .العمل وأن يساندوا ذلك التنفيذ بتدابير من جانبهم 

ين من                        القيام بالمب   2-4-5 دى مجتمعات السكان األصليين والمحلي ا يوجد ل ز الوعـي بم ة لتعزي ادرات المالئم
دولي بشأن                         ًا للتشريع ال ة ، وفق ك المعرف ى تل بقة للتوصل إل ة المس ة المبّلغ ل الموافق ة مث معرفة ، واإلجراءات المالئم

 .الحصول على المعارف التقليدية 

مية ، وإدخال ما يلزم من اصالحات عليها ، لكفالة أن   استعراض المناهج التدريسية الرس2-4-6
يتم تشغيلها لإلعالم والتثقيف ، بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه 

 .الداخلية 

  المتعلق باإلبالغ عن نتائج البحث5-1-3أنظر أيضا النشاط 
 :األنشطة المساندة التي یبذلها األمين التنفيذي 

ال             2-4-7 أن االتص ة بش ادرة العالمي تعراض المب يين اس اونيين الرئيس راآاء والمتع ع الش اون م ي تع ف
امج                     اندة برن ا لمس ز تطبيقه ة لتعزي راد عن أفضل طريق ا لألف والتثقيف وتـوعية الجمهور ، ووضع إرشادات واتاحته

 .العمل هذا 

لمشورة بشأن أفضل  أن يتيح لألطراف دراسات الحاالت وا2-4-2إعماال للنشاط   2-4-8
الممارسات والنهوج ، باإلضافة إلى مصادر إعالم أخرى وخبرة في مجال االتصاالت 

 .والتثقيف وتوعيه الجمهور 

 الشرآاء الرئيسيون
 . والهيئة الدولية لألراضي الرطبة IUCNوالـ  ] CEPAوالفريق العامل لـ [ اليونيب ، اليونسكو ، أمانة رامسار 

 نالمتعاونون األخرو
ددة                    ة األخرى المتع ات البيئي نقاط االتصال الوطنية لـ رامسار لشؤون االتصاالت والتثقيف وتوعية الجمهور ، واالتفاق

 .األطراف ، والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة 
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رهم من أصحاب المصلحة في                    : 5-2الغایة  ين وغي الحفظ  تعزیز إشراك مجتمعات السكان األصليين والمحلي
  .9/واالستعمال المستدام لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية 

 10, 17, 18 ,(j)8 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 4.3 : أهداف الخطة االستراتيجية

 (l) 9 :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 )كامل مع قطاعات أخرى ، إلخالت (1-2الغاية 
 ) تقييم الوقع الثقافي والبيئ واالجتماعي (3-3الغاية 

 paragraphs 7(c), 24, 40 (b), (d) and 66 (a)  :: خطة تنفيذ القمة العالمية 

 الهدف 
در متقضى الحال ، في                      ين بق اشراك أصحاب المصلحة بما فيهم ممثلي مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 .السياسة وفي التخطيط والتنفيذ والرصد لتنفيذ برنامج العمل رسم 

 أنشطة األطراف 
ي           2-5-1 بًا ، ف ا يكون األمر مناس در م ان وبق در اإلمك ين واألصليين بق إشراك مجتمعات السكان المحلي

 .وضع خطط إدارة لتنفيذ المشروعات التي يمكن أن تؤثر في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

 .بوصفها تتصل بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ) ي(8دة تنفيذ الما 2-5-2

ائين        2-5-3 تعملين النه ا المس ا فيه أثرة ، بم راف المت ارآة األط راك ومش م إش ب المالئ جيع حس تش
 .ومجتمعات السكان المحليين واألصليين ، في رسم السياسة ، والتخطيط والتنفيذ 

ارف األصلية           تنفيذ تدابير بناء القدرات لتسهيل إشراك المجتمع       2-5-4 ق المع ة وتطبي ات األصلية والمحلي
 .بموافقتها المبّلغة المسبقة، في اإلدارة والحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للمياد الداخلية 

 
 أنشطة األمين التنفيذي 

ام       ) ي(8تعزيز تنفيذ برنامج العمل ومقررات مؤتمر األطراف بشأن المادة           2-5-5 وما يتصل بها من أحك
. 

 المعرفة والتقييم والرصد :  من البرنامج 3العنصر 
نظم                : 1-3الغایة  إیجاد تفهم أفضل للتنوع البيولوجي لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وآيفية قيام هذه ال

 .بمهمتها ، وسلع وخدمات النظام اإلیكولوجي والقيم التي یمكن أن تقدمها 
 السياق والترابطات 

 18 ,17 ,14 ,12 ,7 ,5 :التنوع البيولوجي مواد اتفاقية 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.5 ,2.1 ,1.3 ,1.2 : أهداف الخطة االستراتيجية

 9 (d), 13, 15 (b), 16, 18 and 21 ,(a) 8 ,1: : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :الترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرامج
 يذ نهج األنظمة اإليكولوجية  يتعلق بتنف1-1الغاية 
 . متصلة أيضاًً بالموضوع ) االتصاالت والتربية وتوعية الجمهور (4-2الغاية 

 . من البرنامج 3ولهذه الغاية روابط بجميع الغايات األخرى التي تندرج تحت العنصر 
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 paragraph 40 (c): خطة تنفيذ القمة العالمية  

 األهداف 
واو المفتوحة  بت(وضع صورة مجودة    )أ(   ديد ال وجي    ) ش وع البيول ي التن ائم واالتجاهات ف للوضع الق

 .للمياه الداخلية واستعماالته وتصنيفه وما يقع عليه من تهديدات ، وآفالة التوزيع السليم لهذه المعلومات 

ة اإليكولوج                    )ب(   ة واألنظم اه الداخلي وجي للمي وع البيول رة في التن تبقاء وتطوير الخب ك    إيجاد واس ة لتل ي
 .المياه 

 أنشطة األطراف 
ات         3-1-1 ائم واالتجاه ع الق ل للوض م أفض اب تفه ي الآتس ث التطبيق اندة للبح ن المس جيع وإن أمك التش

ا                 والتصنيف واالستعماالت للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، شاملة األنظمة العابرة للحدود حيثم
 .ينطبق ذلك 

دني      تعزيز 3-1-2  البحث لتحسين تفهم الدوافع االجتماعية واالقتصادية والسياسة والثقافية في المجتمع الم
 .التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

م التصنيف الخاص  تمشيا مع المبادرة العالمية للتصنيف ، تشجيع الدراسات الرامية إلى تحسين تفه    3-1-3
 .بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ة مصطلحات التصنيف              3-1-4 ادلي لقائم دولي والتشغيل التب مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التماسك ال
 .وقواعد بياناتها ومقاييس الميتابيانات، وآذلك سياسات تقاسم البيانات 

ة وأنشطة      آجزء من االتصاال     3-1-5 ة الجمهور       /ت الوطني امج التثقيف وتوعي ة   (برن ،  )4-2أنظر الغاي
م                              ا يكون له د م ى شكل يكون أفي م األمر ، عل إيجاد آليات لنشر نتائج البحث على جميع أصحاب المصلحة الذين يهمه

 . وإتاحة هذه المعلومات نفسها إلى األمين التنفيذي لتقاسمها مع األطراف األخرى 

 لمساندة التي یبذلها األمين التنفيذي األنشطة ا
وم بالمساعدة               3-1-6 تعزيز الشراآات العاملة مع المنظمات والمؤسسات المناسبة التي تقوم أو يمكن أن تق

اه          ة للمي ة اإليكولوجي ه في األنظم ة أدائ وجي وطريق وع البيول م التن ـن تفه ى تحسي ة إل ود البحث المؤدي ة جه ى تعبئ عل
 .لي لنهج األنظمة اإليكولوجية الداخلية ، والتطبيق العم

اون مع الشراآاء                          3-1-7 ام ، بتع ة للتصنيف ، القي ادرة العالمي ه للمب آجـزء من برنامج العمل المتفق علي
ماك             نيف أس ي تص تعملة ف نيف المس ة للتص ة اإلقليمي ب المرجعي لة الكت ع سلس اعدة وض اندة ومس بين ، بمس المناس

ة  اه العذب ات المي كال (والفقاري املة األش باً ش ر مناس ان األم و إذا آ ة النم ة البالغ ي رصد  ) البري هام ف ك بصفة إس وذل
 الصادر عن مؤتمر األطراف في        6/8آما يقضى بذلك المقرر     (األنظمة اإليكولوجية لتحقيق صحة األنهر والبحيرات       

 ) .اتفاقية التنوع البيولوجي 
اه        مواصلة وضع منهجيات وتقنيات لتقييم السلـع والخدمات المستمدة          3-1-8 ة للمي ة اإليكولوجي من األنظم

 .الداخلية ، وحوافز وإصالح السياسة ، وتفهم وظيفة األنظمة اإليكولوجية 
 الشراآاء الرئيسيون

IUCN ، اليونيب ، WCMC ، WRI ، الفاو، World Fisheries Trust 
 المتعاونون

ة   اه الدولي المي للمي يم الع يم المي ) GIWA(التقي المي لتقي امج الع ة  ) WWAP(اه ، البرن ة اإليكولوجي يم األنظم ، تقي
ة  او ، ) MA(لأللفي وجي   Global Environmental Outlook، الف وع البيول ات التن المي لمعلوم ق الع  ، المرف

)GBIF ( ،WRI هيئة الحفظ الدولية ، وغير ذلك من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ،. 
ى األصعدة           على أس  -إیجاد   : 2-3الغایة  ة عل ا من التقييمات المطبق اس قوائم الجرد والتقييم السریعة وغيره

اط  –اإلقليمي والوطني والمحلي    تفهم أفضل للتهدیدات المحدقة بالنظم اإلیكولوجية للمياه الداخلية والستجابات األنم
 .10/المختلفة من األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية لهذه التهدیدات
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 الترابطات السياق و
 and (d) (c) ,(a) 7 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 6, 7, 8 (b), 9 (e) (i)-(iv) and 9 (m): : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول
(v), 12, 19 and 20 

  : البرامجالترابطات داخل آل برنامج وفيما بين
 )إدراج حفظ التنوع البيولوجي في إدارة المياه (1-2الغاية 
 ).الحفظ داخل الموضع من خالل المناطق المحمية  (3-1الغاية 
  4-3 و 3-3الغاية 

 paragraph 66 (c)  : :خطة تنفيذ القمة العالمية 
 األهداف 

 يجرى وضعها ، تشمل الحاجة الملحة لتبين        تقييمات وقوائم جرد للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ،        )ا( 
 .األنظمة اإليكولوجية الخاضعة لضغوط للمياه الداخلية ، واألنظمة المذآورة في المرفق األول باالتفاقية 

اه  )ب(  وجي للمي وع البيول بة للتن رى بالنس بة ، تج رات المناس تعمال المؤش ريعة ، باس ات الس التقييم
بة   يما بالنس ة ، والس وارث        الداخلي ن آ ة م اه الداخلي ة المي ا أنظم اني فيه ي تع زر الت غيرة والج ة الص دول الجزري لل

 .إيكولوجية 
 .بناء القدرة الوطنية على القيام بالتقييمات اآلنفة الذآر من خالل آليات مناسبة  )ج( 

  فيما يتعلق بتقييمات الوقع البيئي والثقافي واالجتماعي 3-3أنظر أيضا الغاية 
 رافأنشطة األط

ام بوضع              3-2-1 وفقًا لألولويات المقررة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ، القي
ًا شروط المرفق األول                        ة وفق ا مهم قوائم جرد وطنية شاملة وتقييمات للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، يمكن اعتباره

ع الناشئ                 وباإلضافة إلى ذلك ، القيام بتقييمات للم      . باالتفاقية   وائم جرد وتقييمات للوق ددة ووضع ق واع المه وائل واألن
ؤتمر     ا م ي اقره ة الت تعمال الخطوط التوجيهي ع اس ة ، م اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ي األنظم ة ف واع الغريب عن األن

اه ال          .  ألف   6/7األطراف بموجب مقرره     ة للمي ة اإليكولوجي ة ينبغي أن   والطبيعة العابرة للحدود لكثير من األنظم داخلي
ة ذات الصلة ، أن               ة والدولي ات اإلقليمي تؤخذ لالعتبار تمامًا في عمليات التقييم ، وقد يكون من المناسب ، بالنسبة للهيئ

 . تسهم في تلك التقييمات 
ائم واالتجاهات                        3-2-2 ات لوصف الوضع الق ين المنهجي اليف ، وتب اءة التك ًا لكف تبين النهوج األشد تحقيق

 . المياه الداخلية وتبين أحوالها من حيث الوظائف ومن حيث األنواع والتهديدات في
ة ،  3-2-3 اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ة لألنظم دابير العالجي يم واإلدارة وإن إمكن الت ي التقي ل ف نهج متكام األخذ ب

 :وينبغي أن يالحظ ما يلي . شاملة ما يرتبط بذلك من أنظمة إيكولوجية برية وبحرية ساحلية 
لية         أن ا )أ ( ات األص ك المجتمع ي ذل ا ف لحة ، بم حاب المص ع أص ى جمي د إل ي أن تمت ات ينبغ لتقييم

كان       دى الس ي ل ة الت تعمل المعرف ي أن تس ات وينبغ ف القطاع املة لمختل ون ش ة ، وأن تك والمحلي
 .األصليين ، استنادًا إلى الموافقة المبّلغة المسبقة 

 
ة          ينبغي تبين الكائنات المناسبة التي يكون      )ب(   لها أهمية خاصة لتقييم األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلي

 :ينبغي أن تتحقق فيها المعايير اآلتية  ) األصناف(ومن الناحية المثلى أن هذه المجموعات . 
ة          )1( ات إيكولوجي ا متطلب ي له وع الت ن األن وًال م ددًا معق ة ع من المجموع ي أن تتض ينبغ

 متنوعة 
  ينبغي أن يكون مفهومًا فهمًا جيدًا إلى حد معقول ؛إن تصنيف المجموعة )2(  
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 ينبغي أن تكون األنواع سهلة التبين ؛ )3(  

دير       )4( ان تق ا إلمك ا ومراقبته ات منه ذ عين ث أخ ن حي هلة م ة س ون المجموع ي أن تك ينبغ
كل موضوعي      تعمالها بش ة ، واس ى الكثاف رات عل ة أو المؤش ة المطلق ا الكثاف ة إم الكثاف

 .من الناحية االحصائية ومعالجتها 
وجي أو  )5(   ام اإليكول ة للنظ ى الصحة العام ة مؤشرات عل ة بمثاب ون المجموع ينبغي أن تك

 /٦.تكون مؤشرات تدل على ظهور تهديد رئيسي على صحة النظام اإليكولوجي 
ات   )ج(  بعض المجموع ة االقتصادية ل رًا لألهمي ة (نظ اه الداخلي ي المي ماك ف واع األس ثًال أن رًا )م  ونظ

درة في مجال التصنيف                         اء الق ى بن ز عل واع ، ينبغي الترآي للفجوات الواسعة في العلم التصنيفي بالنسبة لكثير من األن
 .بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية لألصناف ذات القيمة االقتصادية 

يم السريع  3-2-4 ة للتقي ق الخطوط التوجيهي راض أن الخطوط التو[ تطبي ى افت ن عل ة يمك ة اإلقليمي جيهي
ابع     ه الس ي اجتماع ا ف راف باعتماده ؤتمر األط وم م راء ويق ن الخب اع م د اجتم ى ي ة ، ] وضعها عل للظروف الوطني

تجدة    ة والمس ات الحالي ع األولوي ال م ي تتمشى حسب مقتضى الح ا آ ت . وتحويره ًا لتوصية هفمعت ي 2/1ووفق  الت
. ي أن تكون التقييمات بسيطة وغير مكلفة وسريعة وسهلة االستعمال    ، ينبغ  3/10ساندها مؤتمر األطراف في مقرره      

 .وهذه البرامج التقييمية لن تحل أبدًا محل قوائم الجرد الكاملة 
ام بالتقييمات وبوضع               3-2-5 ى القي ة عل درة الوطني اء الق ات لبن وارد والفرص واآللي اد الم السعي إلى إيج

 .قوائم الجرد 
ة ، للمشروعات                   وضع المعايير والم   3-2-6 اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي ى األنظم ع عل يم الوق ؤشرات لتقي

ديالت                        دين والتع ا الزراعة والحراجة والتع ورًا منه ك أم الفيزيقية للبنيات التحتية وأنشطة خط أنحدار المياه ويشمل ذل
 /٧.الفيزيقية، مع مراعاة التغير الطبيعي لظروف الماء 

ام بالتق 3-2-7 ي القي دات    ينبغ يما بالتصدى للتهدي ة ، والس ي االتفاقي رى ف واد األخ ذ الم ات بقصد تنفي ييم
رات                        وارد في الفق  41-39الواقعة على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، في إطارات العمل المناسبة ، آاإلطار ال

ؤتمر األطراف     من االتفاقية ، التي 7من مذآرة األمين التنفيذي بشأن الخيارات لتنفيذ المادة          أعدت لالجتماع الثالث لم
)UNEP/CBD/COP/3/12 . (       وجي وع البيول ى التن ي عل ع البيئ ات للوق ام بتقييم ة القي ة خاص ه أهمي ا ل ومم

 .للمشروعات التي تم وضعها وترتبط باألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 
 األنشطة المساندة 

ة للتقيي  3-2-8 وط توجيهي راف خط اح لألط تعمال   أن يت هلة االس ة وس ر المكلف يطة غي ريعة البس ات الس م
ة ، ومع                       ارات اإلقليمي ة واالعتب ة اإليكولوجي ك األنظم ة لتل للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية مع مراعاة األنماط المختلف

ة                    ا األنظم ي تكون فيه دول الت ة الصغيرة وال ة الجزري دول النامي ة  المراعاة الخاصة الحتياجات األولوية لل اإليكولوجي
 .للمياه الداخلية متضررة من آوارث إيكولوجية 

 :في تعاون اتفاقية رامسار ومع شرآاء آخريين أن يتاح لألطراف إرشاد عما يلي  3-2-9
 .القيام بوضع قوائم جرد وطنية وتقييمات للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية  )أ( 

 اقع عليها ضغوط ؛تبين األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية الو )ب (
اه                )ج ( وجي للمي قيام البلدان بوضع المرفق األول إلتفاقية التنوع البيولوجي فيما یتعلق بالتنوع البيول

 . الداخلية 
ة للضغوط                      )د(  ع ، واالجاب ائم والوق دوافع ، والوضع الق قائمة من المؤشرات مجموعة بوصفها من ال

ة للمي   ة اإليكولوجي وجي لألنظم وع البيول ى التن ة  عل رر  (اه الداخلي ذ المق اة تنفي ع مراع ؤتمر  6/7م اء الصادر عن م  ب
 ,)األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ، بشأن الرصد والمؤشرات 

ا في               3-2-10 ة ، بم ة واإلقلمي اون مع التقييمات العالمي   والبرنامج العالمي لتقييم المياه من خالل استمرار تع
اه           GIWA التقييم العالمي للمياه الدولية      ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر،       يم                المي المي لتقي امج الع  ، البرن

WWAP                 ة ى البيئ ة إل ة العالمي او ، والنظرة العام  ، نظام األلفية لتقييم األنظمة اإليكولوجية، تقييم مصائد األسماك للف
GEO        والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ، GBIF  الم       ، والتق ة للع ة والنباتي ـرير عن حالة الموارد الحيواني

ـ  IUCNفي تقييم التنوع البيولوجي للمياه العذبة التابع للـ          ى       IUCN ، وقائمـة ال ددة ، السعى إل واع المه راء لألن الحم
                                                 

  15 ، المرفق األول ، الفقرة 4/4أنظر المقرر /  ٦
 ) .2) (هـ(9 المرفق األول الفقرة 4/4أنظر المقرر /  ٧
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ات وضع األولوي   اند عملي اعد وتس ن أن تس ي يمك ات ، الت ائم واالتجاه أن الوضع الق ات بش د المعلوم جيع تولي ات تش
 .العالمية والعابرة للحدود والوطنية ، في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

ا في النشاط                   3-2-11 -2-3  أن يتـاح لألطراف معلومات عن مختلف التقييمات العالمية واإلقليمية المشار إليه
وجي         وآيف يمكن أن توفر تلك التقييمات معلومات تساند          10 وع البيول ة للتن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطني

 .فيما يتعلق بالمياه الداخلية 
 الشرآاء الرئيسيون 

  التابعة التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ، وهيئة الحفظ الدولية STRPأمانة رامسار و
 المتعاونون األخرون 

كو  امج (اليونس يم األSIDS (GIWA ، WWAPبرن ات     ، تقي ن المنظم ك م ر ذل ة ، وغي ة لأللفي ة اإليكولوجي نظم
ة الصغيرة        دول الجزري ة   . الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، السيما المنظمات النشطة في ال والمنظمات الدولي

 .واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بالموضوع 
وجي           آفالة إخضاع المشروعات والتدابير التي یحتمل أن       : 3-3الغایة  وع البيول ى التن  یكون لها وقع سلبي عل

ع  ذات صرامة                    ال، لتقييمات الوق وطني وحسب مقتضى الح لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية ، وفق التشریع ال
اه التي تشغلها أو تستعملها بصفة                       مالئمة ، تشمل النظر في وقعها المحتمل على المواقع المقدسة واألراضي والمي

  .11/عات السكان األصليين والمحليين تقليدیة مجتم
 السياق والترابطات 

 14 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 paragraphs 9 (e) (ii), 18, and 20 :: العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :مجالترابطات داخل آل برنامج وفيما بين البرا
وجي في                 1-2الغاية   وع البيول ظ التن ارات حف  التقييمات البيئة االستراتيجية هي جزء أساسي من أدراج اعتب

 المؤسسات والبرامج الوطنية 
دة قطاعات بشأن                         وهذا العنصر من برنامج عمل المياه الداخلية إنما هو مزيد من مواصلة العمل الشامل لع

 .تقييم الوقع الذي تنشده االتفاقية 

 paragraph 37 :خطة تنفيذ القمة العالمية 

 األهداف 
ع             ) أ( بة لجمي ال ، بالنس ى الح ب مقتض وطني وحس ريع ال ق التش ي، وف ع البيئ ات للوق ام بتقييم القي

ة ، مع                        اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم وع البيول ؤثر في التن المشروعات التي يمكن أن ت
 والثقافي – االقتصادي – المترابط على الصعيد االجتماعي آفالة أن تراعي تلك المشروعات الوقع    

 /٨.وصعيد الصحة البشرية ، سواء أآان الوقع مفيدًا أو ضارًا 
اعي           ) ب( ي واالجتم ع البيئ وطني وحسب مقتضى              –القيام بتقييمات الوق  االقتصادي ، وفق التشريع ال

ع المقدسة    الحال ، بشأن التطويرات المقترح إجراؤها أو التي يرجح أن يكون            ى المواق لها تأثير عل
ين ،              واألراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان األصليين والمحلي

  .4/10وفق المقرر 
 أنشطة األطراف 

رر       3-3-1 اة المق وجي ، بشأن                     7-6مع مراع وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي ألف الصادر عن م
وجي في تشريع و           الخطوط التوجيه  وع البيول ي        /ية إلدماج قضايا التن يم البيئ ي ، وفي التقي ع البيئ يم الوق ات تقي أو عملي

ذي يتضمن                   ) ي(8 بشأن المادة    6/10االستراتيجي ، والمقرر     اني ال ا الث ك مرفقه وما يتصل بها من أحكام ، بما في ذل
                                                 

 . ألف 6/7من المرفق بالمقرر ) أ(1الفقرة /  ٨
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رجح أن     توصيات إلجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي ، ب        ي ي ا ، أو الت رح إجراؤه شأن التطويرات المقت

ة مجتمعات                      تعملها بصفة تقليدي تجرى ويكون لها وقع على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي يشغلها أو يس
 .السكان المحليين واألصليين 

اء الم         )أ(  ة األحي اه ، وتربي ة المي ى مشروعات تنمي ي عل ع البيئ يم الوق ق تقي ة وأنشطة خطوط   تطبي ائي
ى                             ى أساس خطط ترتكز إل ي تصدر عل ؤات الت دين ، وأفضل التنب أنحدار المياه بما في ذلك الزراعة والحراجة والتع
 عينـات تكون وليدة تصميم جيد ، ويمكن أن تفرق تفريقًا سديدًا بين آثار األنشطة االنثربوجينية ، والعمليات الطبيعية ؛

ة                     تطبيق تقييمات الوقع     )ب(  ط بالنسبة للمشروعات الفردي يس فق ع ل يم الوق ى تقي ي تنطوى عل البيئي الت
تجماع أو    اه واالس دار المي ال خطوط أنح ي مج ن تطويرات ف ا م د أو م ا يوج ة لم ار التراآمي ذلك اآلث ل آ ة ب المقترح

 أحواض األنهار ؛

ع ب           ) ج( يم الوق ات تقي ي عملي ي ف دفق البيئ ات الت ال ، تقييم ى الح ب مقتض اج ، حس ة  إدم بة ألي النس
ة   ات لألنظم ام بتقييم ذلك القي ار ، وآ دفق األنه ة لت ة الطبيعي ر أو األنظم رحج أن تغي مشروعات ي
ة متاحة                     ات األساس الالزم اإليكولوجية في خط األساس بمرحلة التخطيط التي تكفل أن تكون بيان

 .لمساندة عملية تقييم الوقع البيئي ووضع تدابير تخفيف فعالة إذا لزم األمر 
ا                    3-3-2 رح إجرؤه ة بشأن التطويرات المقت تطبيق توصيات تتعلق بالقيام بتقييمات ثقافية وبيئة واجتماعي

ة             فة تقليدي تعملها بص غلها أو تس ي تش اه الت ي والمي ة واألراض ع المقدس ي المواق ؤثر ف دث وت رجح أن تح ي ي أو الت
 .مجتمعات السكان األصليين والمحليين 

ي             بالنسبة للنظم اإليكولو   3-3-3 جية للمياه الداخلية عبر الحدود ، القيام بتقييمات تعاونية للوقع والتدفق البيئ
ي في تشريعات و                      وع البيئ اج قضايا التن ة ، إلدم ة لالتفاقي ة    /عند تطبيق الخطوط التوجيهي ات التشريع المتعلق أو عملي

دما يكون م                 ك عن ين األطراف           بتقييم الوقع البيئي ، وفي التقييم البيئي االستراتيجي ، وذل اق ب م وبإتف ن الممكن والمالئ
 .المعنية 

 
 األنشطة المساندة التي یبذلها األمين التنفيذي 

ا من المنظمات األخرى ذات الصلة لإلسهام في                         3-3-4 ع وغيره يم الوق ة لتقي التعاون مع الرابطة الدولي
ي              6/7تنفيذ المقرر    ة ، والس يح الخطوط التوجيهي ع            ألف بشأن مواصلة وضع وتنق يم الوق ع مراحل تقي ما لشمولها جمي

 .البيئي مع مراعاة نهج األنظمة اإليكولوجية 
 :تجميع ما يلي  3-3-5
اه                          )أ(  وجي للمي وع البيول الج قضايا التن ي تع ات الت ك من المنهجي ر ذل ع وغي معلومات بشأن تقييم الوق

 الداخلية في إطار من اإلدارة التواؤمية ؛
وا     )ب(  ا               أمثلة على وقع األن ا وتخفيف عواقبه تحكم في دخوله رامج المستعملة لل ة والب ة الغازي ع الغريب

 . السلبية على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، خصوصًا عند خطوط أنحدار المياه واالستجماع وأحواض األنهار 
 الشرآاء الرئيسيون

IAIA ، أمانة اتفاقية رامسار ، STRP ، IUCNية  ، هيئة الحفظ الدول. 
ررات الصادرة عن    وجي للمق وع البيول ة التن ذي التفاقي ين التنفي ع األم م م ار بالتقاس ة رامس وم أمان ع أن تق ن المتوق م
وع   ارات التن اج اعتب ة إلدم أن الخطوط التوجيهي ار بش ة رامس ي اتفاقي دة ف ؤتمر األطراف المتعاق امن لم اع الث االجتم

ري    ي تش ي ف ع البيئ ات الوق ي تقييم وجي ف اعي    /ع والبيول ع االجتم يم الوق ي تقي ي ، وف ع البيئ يم الوق ات تقي  –أو عملي
 . ألف 6/7االقتصادي ، المرفقة بالمقرر 

 المتعاونون األخرون 
 .المنظمات ذات الصلة من دولية وإقليمية ووطنية ، واألطراف المعنية باألمر 

ائم وفى االتجاهات          إدخال وحفظ ترتيبات رصد مالئمة لتبين ما یحدث من تغي          : 4-3الغایة  رات في الوضع الق
  .12/في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
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 السياق والترابطات 
 (b) 7 :مواد اتفاقية التنوع البيولوجي 

 and 3.4 3.3 ,3.1 ,2.1 : أهداف الخطة االستراتيجية

 New element: : العناصر ذات الصلة في برنامج العمل األول

  :رنامج وفيما بين البرامجالترابطات داخل آل ب
 . المؤشرات وقوائم الجرد الوطنية والتقييمات السريعة وغيرها من التقييمات – 2-3الغاية 

 paragraph 66(c) :خطة تنفيذ القمة العالمية  

 الهدف 
ة بصفة خاصة                        ة مع العناي اه الداخلي وجي للمي وع البيول  استحداث واستبقاء برامج رصد وطنية  لعناصر التن

 .بالعناصر التي تقتضي تدابير حفظ عاجلة والعناصر التي تمثل أآبر إمكانية للمساعدة على االستعمال المستدام 

 
 أنشطة األطراف 

وع           3-4-1 اد للتن ن اإلرش ك م ر ذل وجي وغي وع البيول ة التن اس اتفاقي ى أس وم عل ة تق د مالئم ة رص ال أنظم أدخ
رر      البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية ذات األولو     ذ المق اة تنفي ام األول ، مع مراع ين والرصد    6/7ية في المق  بشأن التب

دابير رصد            ذ ت ق بوضع وتنفي والمؤشرات والتقييمات واحتمال إقرار مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع لمبادئ تتعل
 .ومؤشرات على الصعيد الوطني 

 أنشطة مساندة یبذلها األمين التنفيذي 
اد ،                    وضع اقتراح عن إ    3-4-2 ا يوجد من إرش اة م ـع مراع نشاء برامج رصد لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية م

 . يشمل إرشاد اتفاقية رامسار ، المتعلق بإنشاء برامج رصد لمواقع األراضي الرطبة 

 الشرآاء الرئيسيون 
 STRPمكتب اتفاقية رامسار و
 المتعاونون األخرون

 .نية ذات الصلة المنظمات الدولية واإلقليمية والوط
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 التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -بــاء 
رة              2 و   1إن الفقرتين    ان من الفق ي مأخوذت رر اآلت  ألف الصادرة عن      8/3 من التوصية      1 من مشروع المق

امج العمل            3أما الفقرة  . الهيئة الفرعية    ذي عن برن ين التنفي ذآرة األم أخوذة من م ه الخمسة فهي م   والمرفق وتذييالت
وجي البحري والساحلي            وع البيول رة   ) . UNEP/CBD/COP/7/12/Add2(المفصل بشأن التن راح     4والفق  هي إقت

ة        32-5من األمين التنفيذي بينما الفقرات       رات      8/3 مأخوذة من توصية الهيئة الفرعي اء ، والفق  من التوصية   46-33 ب
اني والثالث    أما المرفقات.  دال   8/3 من التوصية    49-47 جيم ، والفقرات     8/3 رفقين الث  الثاني والثالث فهما تكرار للم

ة   ة الفرعي ية الهيئ ن توص اء 8/3م ة والمقصود     .  ب ائج فعلي ق نت و تحقي ة نح داف الموجه ظ أن األه ي أن يالح وينبغ
احلي             ري والس وجي البح التنوع البيول ل ب نقح المتص ل الم امج العم ي برن اف ف ة المط ي خاتم ا ف إدماجه

)UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 (    د ت البن اه تح ي واردة أدن امل      26، فه نهج الش ا ال ورًا منه الج أم ذي يع  ال
 . إلدماج األهداف في برامج العمل 

 ]إستعراض برنامج العمل المتعلق بالبرنامج البيولوجي البحري والساحلي [ 
 : إن مؤتمر األطراف قرر 

المي   علمًا بما أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج ال    أن يحيط  )1 ( عمل على األصعدة الوطني واإلقليمي والع
 ؛، وبما قامت به األمانة من تسهيل شؤون التنفيذ

ذًا                     ررأن يق  )2(  ذها تنفي تم تنفي م ي ي ل أن عناصر برنامج العمل ال تزال تتمشى واألولويات العالمية ، الت
دد            آامًال ، ولذا أن يمد الفترة الزمنية لبرنامج العمل بست أو عشر سنوات إض                   امج العمل المتع اة برن افية ، مع مراع

ات                       ة واألولوي السنوات لمؤتمر يحيط علمًا بأن برنامج العمل قد جرى تنقيحه آي يأخذ في الحسبان التطورات الحديث
  للمرفق بالمقرر الحالي 5-1الجديدة ويساند برنامج العمل المفصل آما جاء في المرفق وفي التذييالت 

دة                برنامجيالحظ أن    )3(  ات الجدي ة واألولوي  العمل قد تم تنقيحه آي يأخذ في الحسبان التطورات الحديث
  .1/5 برنامج العمل المفصل الوارد في المرفق األول في المقرر الحالي وتذييالته ويساند، 

ة        يدعو   )4(  اندة الملي ى إسداء المس ة إل االت التنمي مرفق البيئة العامية ومؤسسات التمويل األخرى ووآ
 . تنفيذ برنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي ل

 ] المناطق البحریة والساحلية المحمية[ 
احلية   رحب أن ي     -5           ة والس ة البحري اطق المحمي ى بالمن ين المخصص المعن راء التقني ق الخب ر فري  (بتقري
 على مساندتها   (IUCN)متحدة األمريكية واالتحاد العالمى للحفظ      وأن تشكر حكومتى نيوزيالندا والواليات ال     ) 9هامش

 .المالية والتنظيمية والتقنية لهذا العمل وأن تشكر أيضًا رئيس وأعضاء فريق الخبراء التقنيين على عملهم
 بأن التنوع البيولوجى البحرى والساحلى يخضع فى الوقت الحاضر لضغط بشرى                 حيط علماً أن ي  -6

ى         يتزايد بسرعة    وجى البحرى والساحلى عل بل وضغط حاد فى المناطق المحلية بحيث يتناقص أو يضيع التنوع البيول
ة                . األصعدة العالمى واألقليمى والوطنى    اطق المحمي اد وتطوير المن د ضعف إيج ذا المستوى من التهدي ومن أسباب ه

 .البحرية والساحلية
 

 :ساحلية قد ثبت أنها المناطق المحمية البحرية وال أنحيط علمًا أن ي -7
 

 .تحمى التنوع البيولوجى )أ(
 

 .تكفل االستعمال المستدام للموارد )ب(
 

                                                 
الذي يضم جميع فئات المناطق المحمية " ية والساحلية للمنطقة المحمية البحر"  أخذ بالتعريف التالي إن فريق الخبراء التغذية المخصص /  9

  : IUCNالتي وضعتها الـ 
ا من                     ا فوقه ا ، مع م           إن عبارة المنطقة المحمية البحرية والساحلية تعني أية منطقة محددة تقع داخل البيئة البحرية أو تكون متاخمة له

ة أخرى تشمل    مياه وما يرتبط بها من فلورا وفونا ومن سمات تاريخ         ية وثقافية والتي تم التحفظ عليها بموجب التشريع أو بموجب وسائل فعال
 . أو الساحلي بمستوى من الحماية أرفع من مستوى حماية المناطق المحيطة بها /الجمارك ، مما يؤدي أن يتمتع تنوعها البيولوجي البحري و

ومصاب " والالغونات"والخلجان والمضائق البحرية ،     : مياه البحرية الضحلة بإستمرار     والمناطق الداخلة في البيئة البحرية تشمل ال              " 
د          ا الم ة وشعاب المرجان                 Kelpأحوالض   (األنهار واألحواض المائية التي يغطيه ة المداري ة والحرجات البحري  وأحواض األعشاب البحري

اه  Ventsعات والشعاب المرجانية في المياه العميقة والمتنفسات والطين الفاصل بين المد والجزر ومسطحات الرمال والملح والمستنق          في المي
 " العميقة والموائل في المحيط المفتوح 
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ن         )ج( ادى وتحس ه االقتص زز الرفاه راعات وتع دة الص ن ح ف م ورة  (تخف ين المكس بالس
 .نوعية الحياة) المشددة

 
ة في حاالت     يالحظ أنه يوجد عدد متزايد من المناطق المحمية البحرية والساحلية ول               -8 كنها لم تكن محدي

 . آثيرة بسبب مشكالت تتعلق بإدارة تلك المناطق وحجمها وما تغطيه من موائد 
 
 بأن البيانات المتاحة تبين أن شبكات المناطق المحمية البحرية والساحلية، على    أيضًا حيط علماً أن ي  -9

دة وجوه وأن ديد من ع المى، يشوبها نقص ش دًا من الصعيدين األقليمى والع بة صغيرة ج ى األرجح نس ا تحمى عل ه
 البيئات البحرية والساحلية وال تسهم إال إسهامًا قليًال نسبيًا فى اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجى البحرى والساحلى؛

 
  المنشودة من المناطق البحریة والساحلية المحميةالغـایـات

 
قأن  -10 ى أن يواف اطق عل ة  المن ة البحري ظ        المحمي ى الحف وهرى ف ر ج ى عنص ا ه احلية إنم والس

ة           ة ضمن الوالي ا تكون داخلي اطق حيثم ك المن واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجى البحرى والساحلى؛ وإن إنشاء تل
ون       ا تك دولي حينم انون ال ع الق دت وم ة إذا وج ات الوطني رامج والسياس ريع والب ع التش ية م تكون متمش ة ، س الوطني

 . احات خارجة عن نطاق الوالية الوطنية موجودة في مس
 

ى              يوجد أنه   يالحظأن   -11 ة والساحلية الت ة البحري  طائفة دولية من الدالئل تدل على أن المناطق المحمي
ياحة                 ليس فيها استعماالت استخراجية، لها منافع لمصائد األسماك فى المناطق المحيطة بها وللمجتمعات المتاخمة وللس

 طة اقتصادية أخرى داخل وخارج المنطقة المحمية البحرية والساحلية؛المستدامة وألنش
 

ة ينبغى             يوافقأن   -12  على أن غاية العمل الذى يجرى فى ظل االتفاقية بشان المناطق المحمية والبحري
 :أن يكون ما يلى 

بك"  اءة من ش دار بكف ة ي وجى ذى صفة تمثيلي المى إيكول ام ع ى نظ دائم عل اظ ال اء والحف ات  اإلنش
ى هيكل                    اظ عل المناطق المحمية البحرية والساحلية حيث تدار فيها االنشطة البشرية فى سبيل الحف
ال       ى األجي افع لكلت وأداء الطائفة الكاملة لألنظمة االيكولوجية البحرية والساحلية، فى سبيل توليد من

تقبلة اطق البح  . "الحاضرة والمس بكات المن ن ش المي م ام ع يانة نظ اء وص احلية إن إنش ة والس ري
رامج والسياسات  ا للتشريع والب ا األنشطة البشرية وفق دار فيه ة، ت ا صفة تمثيلي ي له ة، الت المحمي
الوطنية، حيثما توجد، وذلك في سبيل الحفاظ على هيكل وأداء الطائفة الكاملة لألنظمة اإليكولوجية          

 ."المستقبلةالبحرية والساحلية في سبيل توليد منافع لكلتا األجيال الحاضرة و
 

ة  أن القمة    يالحظأن   -13 تدامة    العالمي ة المس ى إنشاء وتسهيل استعمال نهوج وأدوات               للتنمي  وافقت عل
ام          ول ع ى األخذ    2012مختلفة مثل إنشاء مناطق بحرية محمية، تشمل شبكات ذلت صفة تمثيلية، تنشأ بحل  ويوافق عل

ة تشمل وضع    بهذا النهج لعمل االتفاقية بشأن المناطق البحرية وال        ساحلية المحمية ووضع استراتيجية لتحقيق هذه الغاي
 .مؤشرات على ما يحرز من تقدم

 
 إطار وطنى للمناطق المحمية البحریة والساحلية 

 
ة والساحلية          يعترفأن   -14 ة البحري ًا            ينبغى  بأن المناطق المحمي  أن تكون جزءًا من إطار أوسع نطاق

ى                   إلدارة متكاملة للمناطق البحرية و     ة عل ا والي ى له ذلك أن تحث األطراف والحكومات األخرى الت ًا ل الساحلية، وتبع
وع               اًال إلدارة التن ة وطابع مستعجل، إطارًا فع ة عالي ى أن تنشئ، آموضوع ذى أولوي المناطق البحرية والساحلية عل

ا ال               ا فيه ة بم ة الوطني اطق الخاضعة للوالي اطق االقتصادية الخالصة    البيولوجى البحرى والساحلى يغطى جميع المن من
ة                  اطق محمي اه، بوسائل شتى تشمل إنشاء من ومناطق األجراف القارية، وتشمل العناصر المبينة فى المرفق الثانى أدن

 جديدة، بحرية وساحلية، وتحسين فعالية ما يوجد اآلن من مناطق محمية بحرية وساحلية؛
 

ى  -15 ق عل وع   أن يواف اال إلدارة التن ارا فع ات   أن إط احلي يتضمن ممارس ري والس وجي البح البيول
املة                   ة والساحلية الواسعة ش ة البحري ى مدى البيئ وجي عل وع البيول ة التن ى حماي ة ال إلدارة الرامي وخطوات مستدامة ل

 :شبكة من المناطق البحرية والساحلية المحمية تتكون مما يلي
 

تعماالت ا      )أ(  ا اإلس تبعد منه ة ُتس فة تمثيلي اطق ذات ص ذلك أو    من تبعد آ تخراجية وُتس إلس
ة          ة وأداء األنظم المة وهيكل ي س ترداد ف تمرار أو اإلس ان اإلس رى إلمك ة األخ رية الثقبل غوط البش ض الض ُتخفَّ

 اإليكولوجية؛
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ي   )ب(  وجي ف ّوع البيول داف التن تكمل أه ن أن تس ة أخرى يمك احلية محمّي ة وس اطق بحري من

اب        رة الس ا في الفق ظ و       المجاالت المشار اليه دات في سبيل حف ا التهدي دار فيه ي ُت ّوع    /قة، الت تدام للتن أو األستعمال المس
 البيولوجي وبذلك يمكن أن ُيسَمح فيها باإلستعماالت اإلستخراجية؛

 
اطق                        أن يوافق   -16 ين أ وب والمن ة من الفئت ة والساحلية المحمّي اطق البحري ين المن وازن ب ى أّن الت  عل

وازن المنشود أن يراعي     11ية الساحلية المحمية في التوص   اره الت  أعاله هو أمر يختاره البلد وأّنه ينبغي للبلد عند اختي
ا إّال                     مشورة الفريق المخصَّص القائلة بأّن بعض األهداف مثل المناطق التي ُتعدُّ مناطق علمية مرجعّية ال يمكن تحقيقه

 .مية المناطق البحرية والساحلية المح) : أ(من خالل األخذ بالفئة 
 

اطق                         أن يالحظ  -17 ًا إّال باألخذ بمن ق يقين ة عن اإلطار ال يمكن أن تتحّق افع الناجم  أّن هناك بعض المن
ة وأن                              زة ذات صفة تمثيلّي اظق متميِّ ذه الشبكة من ًة يقتضي األمر أن تشمل ه ذات حماية عالية وأّن تحقي المنافع آامل

 .ة آي تكون فّعالة وقابلة للبقاء من الناحية اإليكولوجيةتتضّمن مساحة آافية من البيئة الساحلية والبحري
 

قأن   -18 احلية يواف ة والس ة البحري اطق المحمي ة للمن ق اإلدارة الفعال ية لتحقي ى أن العوامل الرئيس  عل
ارة،       طة الض ة دون األنش ة، للحيلول ة أو قانوني ت عرفي واء أآان ارات الواضحة، س وفر اإلط ديد وت م الس مل الحك تش

ة    واالم ة البحري ة المحمي ى المنطق ؤثر ف ى ت ة الت طة الخارجي ى األنش تحكم ف ى ال درة عل الين، والق ق الفع ال والتطبي تث
 والساحلية، والتخطيط االستراتيجى والتمويل المستدام؛

 
ة فى اإلدارة                         تحثأن   -19 ق نهوج مالئم ى وجه االستعجال، عن طري ى أن تتصدى عل  األطراف عل

اطق البح  ة للمن ن األرض       المتكامل ئة م دات الناش املة التهدي دات ش ع التهدي احلية، لجمي ة والس اء   (ري ودة الم ل ج مث
وجى                   ) والترسيب وع البيول ق أهداف التن فى سبيل زيادة فعالية المناطق المحمية البحرية والساحلية وشبكاتها، فى تحقي

 البحرى والساحلى؛
 

ق        على أن مشارآة أصحاب المصلحة والسكان األ        يوافقأن   -20 ين أمر جوهري لتحقي صليين والمحلي
 الهدف العالمى وإلنشاء وإستبقاء المناطق المحمية الفردية، من بحرية وساحلية، والشبكات الوطنية واإلقليمية؛

 
واردة فى المرفق                       تالحظأن   -21 ين المخصص وال راء التقني ق الخب ة الصادرة عن فري  المشورة التقني

المناطق المحمية البحرية والساحلية الواقعة تحت الوالية الوطنية، وأن تحث األطراف             الثالث أدناه وفى تقريره، بشأن      
 .والحكومات على استعمال تلك المشورة فى عملها الرامى إلى إنشاء شبكة من المناطق المحمية البحرية والساحلية

 
 نيةالمناطق المحمية البحریة والساحلية فى االنحاء الخارجة عن نطاق الوالیة الوط

 
ة                    يالحظأن   -22 اطق الخارجة عن نطاق الوالي وجى فى المن وع البيول ى التن دة عل  وجود أخطار متزاي

انى من وجوه نقص شديدة، من حيث الغرض               ك األنحاء تع الوطنية، وأن المناطق المحمية البحرية والساحلية فى تل
 .والعدد والتغطية

 
ى إنشاء الم          يوافقأن   -23 ة والساحلية فى         على وجود حاجة ملحة إل ة البحري اطق المحمي د من المن زي

ة والشعاب                   ة، والفتحات الهيدروحراري تالل البحري اطق ال ك من األنحاء الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية، بما فى ذل
 المرجانية فى المياه الباردة والمحيط المفتوح؛

 
انون البحار  يقّررها أّن الوالية في أعالي البحار    أن يالحظ  -24 ذى أن يعمل       و ق ين التنفي يطلب من األم

اع     ة لق لطة الدولي ار، والس انون البح ؤون المحيطات وق دة لش م المتح يما إدارة األم رى، الس ة األخ ات الدولي ع الهيئ م
ة         ة الدولي ة البحري ة لمصائد                  البحر، والمنظم او، والمنظمات االقليمي ة، والف ة اإلقليمي ات البحري وخطط العمل واالتفاق

ة لليونسكو       األسماك و  ات            اللجنة االوقيانوغرتفية الحكومية الدولية التابع ين اآللي وغيرها من المنظمات ذات الصلة، لتب
ة                    المالئمة   ا بفعالي ة وإدارته ة الوطني ة خارج حدود الوالي ة وساحلية محمي اظق بحري ى        إلنشاء من دم نتائجه إل ، وأن يق

 جتماع مؤتمر األطراف؛ا
 

  والبحثاألولویات فى التقييم والرصد
 

 والمشروعات الرائدة المبينة فى المرفق الثالث سوف تسدى مساعدة            البحث أن أولويات    يالحظأن    -25
ة                           ة والساحلية والشبكات الوطني ة البحري اطق المحمي تبقاء المن ة وإس ى إقام ة إل ة الرامي ة واإلقليمي هامة للجهود الوطني

 واإلقليمية؛
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ات الب يوافق أن  -26 اج أولوي ى إدم ى    عل اه ف ى المرفق الثالث أدن واردة ف دة ال حث والمشروعات الرائ
برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجى البحرى والساحلى، وأن يطلب من األمين التنفيذى تبين الشرآاء الذين يتبنون                

 أولويات البحث ويقومون بتلك المشروعات على وجه االستعجال؛
 

وجي البحري         أنه من الضروري وضع ب   أن يالحظ  -27 وع البيول وارد التن ق بحفظ م رامج للبحث تتعل
 .فيما يجاوز المناطق البحرية والساحلية المحمية، وذلكبقصد إنشاء شبكات من المناطق المحمية

 
 المساندة الدولية إلنشاء شبكات من المناطق المحمية البحریة والساحلية

 
ات ذاألطراف أن يحث  -28 ات األخرى والمنظم ة   والحكوم ة مالي اندة فعال داء مس ى إس ات الصلة عل

وتقنية ومساندات أخرى إلنشاء نظام عالمى من شبكات المناطق المحمية البحرية والساحلية وتنفيذ األحكام الواردة فى                
ة                                  ة البحري اطق المحمي ل إنشاء المن ى تعرق ة العوائق الت ين وإزال ك تب ا فى ذل ك الشبكات، بم هذا المقرر، فى إطار تل

اًال                       والسا ك إعم ة والساحلية، وذل ة البحري حلية وإزالة الحوافز الضارة التى تؤدى إلى األنشطة غير المستدامة فى البيئ
م الشئون               بشأن التدابير الحافزة   6/15للمقرر   ، وذلك في إطار ما يوجد من صكوك قانونية دولية ونظام معمول به تحك
 .البحرية

 
ّررأن   -29 ى   يق ة إل ى الحاج ر ف ة    أن ينظ دان النامي ى البل ة، إل ة المالي الل اآللي ن خ اندة، م داء مس إس

األطراف، والسيما أقل البلدان نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة، للقيام باألنشطة التى تتولى زمامها البلدان نفسها                 
ة                  اطق المحمي تبقاء المن ة والساحلية وشبكات      والرامية إلى تعزيز القدرات على القيام بأنشطة تتعلق بإنشاء وإس البحري

ة                       تلك المناطق  اطق البحري بكاتها من المن أنها أن تجعل ش ، وأن يساعد بصفة خاصة األطراف على إيجاد أنظمة من ش
 .والساحلبة المحمية معتمدة على نفسها في البقاء على المدى المتوسط والطويل

 
أن تأن يالحظ  -30 ة بش ن المشورة التقنّي د م رابط  أّن إصدار المزي أن الت ّيما بش بكات وال س صميم الش

في تشاور  / اإليكولوجي بينها أمر يحتاج الى مساعدة األطراف على تنفيذ البرنامج، ويطلب من األمين التفيذي أن يقوم               
ودة بالمو         ضوع  مع مكتب الهيئة الفرعية، بتبيُّن آلّية مالئمة إلصدار تلك المشورة وأن يقوم إّما بتنشيط تلك اآللّية أو الع

 .الى الهيئة الفرعّية إذا آانت موافقة الهيئة أو موافقة مؤتمر األطراف الزمة
 

 رصد ما یحدث من تقدم نحو إدراك الغایة العالمية
 

المى  المرآز    أن يدعو  -31 اون مع المنظمات والسلطات ذات            الع ب، فى تع ابع لليوني  لرصد الحفظ الت
ة بشأن           ات المقترحة                الصلة إلى توفير وصيانة معلومات حديث ا يتمشى والفئ ة والساحلية، بم ة البحري اطق المحمي المن

لوضع قوائم الجرد والمعلومات السياقية المبينة فى المرفق الرابع أدناه، فى سبيل توفير قاعدة لعمل االتفاقية فى مجال                   
 التقييم؛

 
ق ال              أن يطلب  -32 ة، آجزء من       من األمين التنفيذى تقديم تقييم لما يحرز من تقدم نحو تحقي ة العالمي غاي

 .التبليغ عن برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجى البحرى والساحلى
 
 
 
 
  ]تربية األحياء البحریة[ 

 بالتقرير الموجز الصادر عن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتربية األحياء حبأن ير -33 
الكامل الذي وضعه الفريق والمقدم بوصفه وثيقة  وبالتقرير )UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.2)(المائية

 . ؛ لإلجتماع الثامن للهيئة الفرعية )UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/6(إعالمية 

عن تقديرها للفاو على مساندتها التقنية وتوفيرها التسهيالت لالجتماع الذي عقده فريق  يعرب -34 
 ة  ؛الخبراء التقنيين المخصص المعني بتربية األحياء المائي

 باآلثار السلبية على التنوع البيولوجي لتربية األحياء المائية ، آما جاء وصفها في القسم  علمًايحيط -35 
ة لتخفيف وقعها ، آما جاء وصفها ـ ، وباألساليب والتقنيات المتاحالتقرير الموجز الصادر عن الفريق المذآورالثاني 

   ؛من ذلك التقرير في القسم الثالث 
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 بأن تربية األحياء البحرية قد يكون لها بعض اآلثار اإليجابية على التنوع  يحيط آذلك علمًاأن -36 

  .من التقرير الموجزالبيولوجي ، آما جاء وصف ذلك في القسم الرابع 

 والحكومات األخرى على أن تأخذ باستعمال األساليب والتقنيات ذات الصلة لتفادي  األطرافيحث -37 
التي تنشأ عن تربية األحياء المائية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ، وإدخالها في اآلثار الضارة 

 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛

يعترف بتعقيد أنشطة تربية األحياء البحرية، وبالظروف الشديدة التغير تبعًا للمناطق الجغرافية  -38 
ممارسات تربية األحياء المائية ولألنواع التي تتم تربيتها وآذلك للظروف االجتماعية والثقافية المختلفة ، ول

بأن تأخذ األطراف والحكومات أن توصي واالقتصادية التي سوف تؤثر في خيارات تخفيف الوقع ، وتبعًا لذلك ، 
ر الضارة على التنوع البيولوجي لتربية األحياء األخرى باألساليب والتقنيات أو الممارسات المحددة اآلتية لتفادي اآلثا

 :البحرية 

التقييم اإلجباري لتقييم الوقع البيئي أو التقييمات المماثلة وأجراءات الرصد ، على  )أ(
تطويرات تربية األحياء البحرية، مع النظر آما ينبغي إلى حجم التشغيل وطبيعته ، 

 حاملة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية وآذلك إلى ما لألنظمة اإليكولوجية من قدرات
أو عمليات تقييم الوقع البيئي وفي /بشأن إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تشريع و

 وآذلك  ألف6/7تقييم الوقع االستراتيجي وهي أمور ساندها مؤتمر األطراف في مقرره 
يمات للوقع الثقافي ، المرفق الثاني، بشأن إجراء تقي6/10التوصيات التي ساندها المقرر 

والبيئي واإلجتماعي عن التطورات المقترح اإلتيان بها أو التي يمكن أن تؤثر على 
المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها تقليديًا المجتمعات 

وهناك أيضا حاجة إلى التصدى للوقع المحتمل الفوري وعلى المدى . األهلية والمحّلّية
 متوسط والمدى الطويل على جميع مستويات التنوع البيولوجي ؛ال

إيجاد أساليب فعالة الختيارات المواقع ، في إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية  )ب(
 مع مراعاة الحاجات والمصاعب الخاصة ألصحاب المصلحة في البلدان والساحلية ؛

 النامية 

 ؛والنفاياتمياه المجاري إيجاد منهجيات فعالة للتحكم في  )ج(

وضع الخطط المناسبة إلدارة الموارد الجينية ، على مستوى التفريخ وفي مناطق التناسل  )د(
 .  ، بما في ذلك تقنيات الحفظ باستعمال البرودة ، الرامية إلى صون التنوع البيولوجي 

سليم من الناحية الجينية إيجاد وسائل قليلة التكاليف وخاضعة للرقابة التفريخ وللتناسل ال )هـ(
إذا وإتاحة هذه الوسائل لالستعمال الواسع ، في سبيل تفادي تجميع البذور من الطبيعة 

فإذا تعذر هذا التجميع ينبغي استعمال ممارسات سليمة بيئيًا للقيام بعمليات . لزم األمر 
 ؛تجميع المحارات الناشئة التي يتّكون فيها اللؤلؤ 

لصيد االنتقائي في سبيل تفادي أو في سبيل اإلقالل من االصطياد استعمال أدوات ا )و(
 الجانبي في الحاالت التي يتم فيها تجميع البذور من الطبيعة ؛

، مالحظة أن في تربية األحياء البحرية األصلية أو الفرعية استعمال األنواع المحلية  )ز(
 .ن األنواع غير المحلية يمكن أن تكون مالئمة في بعض األحيا

تنفيذ التدابير الفعالة للحيلولة دون اإلفراج العارض عن أنواع تدخل في تربية األحياء  )ح(
، شاملة الكائنات الحية المحورة في إطار  خصبة polyploidsالبحرية ، وعن 

 بروتوآول قرطاجنة عن السالمة األحيائية 

 لألفراج في سبيل حماية استعمال طرائق سوية في التربية واختيار األماآن المناسبة )ط(
 .التنوع الجيني 

ستعمال المضادات الحيوية من خالل استعمال تقنيات أفضل في مجال اإلقالل من ا )ط(
 التربية؛
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آفالة إدارة شؤون األرصدة السمكية المستعملة للحصول على دقيق السمك وزيت السمك  )ك(
 بطريقة مستدامة وفي سبيل الحفاظ على شبكة التغذية 

 استعمال منهجيات انتقائية في صيد األسماك صناعيًا لخفض أو تفادي اإللتقاط الجانبي )ل(

اعتبار المعرفة التقليدية ، في الحاالت المناسبة ، آمصدر لتنمية التقنيات المستدامة في  )م(
 تربية األحياء البحرية ،

ارة وبالترتيبات القانونية األطراف والحكومات األخرى على أن تأخذ بأفضل ممارسات اإلدتحث  -39 
 من مدونة السلوك المتعلق 9والمؤسسية المثلي للتربية المستدامة لألحياء البحرية ، خصوصًا من خالل تطبيق المادة 

بمصائد األسماك المسؤولة ، وآذلك تطبيق األحكام األخرى الواردة في المدونة التي تعالج التربية المائية ، مع 
ة توفر اإلرشاد الالزم لسن األطر التشريعية والسياسية الالزمة على األصعدة الوطني واإلقليمي االعتراف بأن المدون

 والدولي؛  

من األمين التنفيذي القيام باستعراض شامل للوثائق ذات الصلة في أفضل الممارسات تطلب  -40 
الت ذات الصلة بالموضوع ، من خالل المتعلقة بتربية األحياء البحرية ونشر النتائج وآذلك استعراض دراسات الحا

 غرفة تبادل المعلومات وذلك قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ؛

 على أولويات البحث والرصد التي تبينها فريق الخبراء التقنيين المخصص في مجال تربية توافق -41 
 تلك األولويات آجزء من برنامج العمل بتنفيذوأن توصي األحياء البحرية ، آما ورد ذلك في المرفق األول أدناه ، 

 المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ؛

 بأن يقوم األمين التنفيذي ، في تعاون مع الفاو وغيرها من المنظمات ذات الصلة ، توصي -42 
يمكن عن طريقها باستكشاف طرائق ووسائل تنفيذ هذه األولويات في البحث والرصد ، بما في ذلك تقييم الوسائل التي 

 استعمال تربية األحياء البحرية إلعادة انعاش التنوع البيولوجي أو الحفاظ عليه ؛

 بأن يقوم األمين التنفيذي ، في تعاون مع الفاو وغيرها من المنظمات ذات الصلة ، بإيجاد توصي -43 
لة وضع وإقرار فهرس مصطلحات انسجام في استعمال المصطلحات المتعلقة بتربية األحياء البحرية، وذلك بمواص

 الفاو ؛

وجي ،             تعرب -44  وع البيول  عن تأييـدها للتعاون اإلقليمي والدولي لمعالجة الوقع العابر للحدود على التن
 الناشئ عن تربية األحياء البحرية ، وهو وقع يتمثل مثًال في نشر األمراض واألنواع الغريبة الغازية؛  

  التقنية وبرامج التدريب ونقل األدوات والتكنولوجيا ؛ تعزيز التبادالتتقرر  -45 

رر ت -46  دان  ق ة للبل ة المالي ن خالل اآللي اندة م ى المس ة إل ي الحاج النظر ف ؤتمر األطراف ب وم م أن يق
ار              ى تخفيف اآلث درات عل ز الق النامية األطراف ، لمساندة األنشطة التي تتولى زمامها للبلدان نفسها والرامية إلى تعزي

 .لضارة لتربية األحياء البحرية على التنوع البيولوجيا

دراسة : الحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية لقاع البحر العميق ، الخارج عن نطاق الوالیة الوطنية [ 
 ]العالقة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار 

نفيذي، بالتشاور مع األطراف والحكومات األخرى طلب إلى األمين التأن ت -47
 األمم المتحدة لشؤون  إدارةوبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل

المحيطات وقانون البحار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والسلطة الدولية لقاع 
آيب ، تجميع وتر واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لليونسكوالبحار

المعلومات بشأن حالة واتجاهات الموارد الجينية لقاع البحر العميق وبشأن 
الطرق لتحديد وتقييم ورصد الموارد الجينية لقاع البحر العميق في المناطق 
الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية بما في ذلك تحديد التهديدات المحدقة بهذه 

ناول العمليات واألنشطة بموجب الموارد الجينية والوسائل لحمايتها، بهدف ت
من االتفاقية واإلبالغ بشأن التقدم المحرز بهذا الشأن إلى الهيئة ) ب (4المادة 

الفرعية التي سوف تعمل على إعداد توصيات ينظر فيها مؤتمر األطراف في 
 .اجتماعه الثامن
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 المنظمات الدولية ذات الى مناشدة الجمعية العامة لألمم المتحدة أن يدعو -48

الصلة مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة 
الدولية لقاع البحر، واللجنة الحكومية الدولية لرسم المحيطات التابعة لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمنظة الدولية لرسم الموارد المائية 

 وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وقسم األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، الستعراض القضايا 
المتعلقة بالحفاظ على الموارد الجينية واستخدامها المستدام لقاع البحر العميق 
الخارج عن نطاق الوالية الوطنية وتقديم التوصيات المالئمة إلى الجمعية 

 .عمومية بشأن اإلجراءات المناسبةال

أن يدعو األطراف والدول األخرى إلى تحديد األنشطة والعمليات الواقعة تحت  -49
واليتها أو رقابتها والتي قد يكون لها أثر سلبي على النظم اإليكولوجية نطاق 

لقاع البحر العميق واألجناس الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية، بغية 
 . من االتفاقية3االمتثال للمادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفق األول
 مشروع برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 رؤیة برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي   —أوال 
 ومهمته وأهدافه وأغراضه

   الرؤیة الشاملة —ألف 
ذ       -1 ا التنفي عى إليه ي يس املة الت ة الش ري      إن الرؤي وجي البح وع البيول يلي للتن ل التفص امج العم ال لبرن الفّع

ا،   ا وعالمي وفير      والساحلي تتعلق بوقف ضياع التنوع البيولوجي البحري والساحلي وطنيا وإقليمي ى ت ه عل أمين قدرت وت
 .السلع والخدمات

 المهمة  —باء 
احلي، تمشيا مع الخطة اإلستراتيجية والغاية الشاملة لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والس -2

لالتفاقية، تكمن في التشجيع على تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، وتحقيق خفض محسوس في معدل الضياع الحالي 
 . ألف8/3وقد أيدت الهيئة الفرعية هذا الهدف في توصيتها . 2010للتنوع البيولوجي البحري والساحلي بحلول عام 
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 األهدافالغایات و  —جيم 
سوف تدمج الغايات واألهداف المقدمة لنظر مؤتمر األطراف، بعد اعتمادها،  -3

(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5)في هذا القسم من برنامج العمل . 
   مبادئ أساسية—ثانيا 

رر    -4 ا للمق رات من   4/5وفق ق، الفق ى 2، المرف نهج التحوطي دورا     14 إل وجي وال ام اإليكول ، يلعب نهج النظ
ذه مرآ ا لتنفي ذلك أساس ان ب ل، ويعطي امج العم ذ آجزء من برن ي تنف ع األنشطة الت ه جمي ي توجي ا ف اح . زي د نج ويعتم

ة   وجي األوسع من زاوي ام اإليكول م لتشغيل النظ وفير فه ى ت ذي يهدف إل ى البحث العلمي ال امج العمل أيضا عل برن
تناد  فجهود البحث ا  . األجزاء التي يتكون منها والتواصل فيما بينها       لموجهة نحو حاجة اإلدارة إلى المعلومات تضمن اس

نهج التحوطي             ين           . قرارات اإلدارة على أفضل المعارف العلمية المتاحة في سياق ال وفر لألم راء ي ا زال سجل الخب وم
ى                   ذا السجل عل  التنفيذي مصدرا قيما للخبرة في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي، ويلقي استعمال وتحديث ه

ات          . نحو مستمر آل التشجيع     ة للمجتمع ة والتكنولوجي ة والتقني ارف العلمي امج العمل أيضا بالمع وسوف يستعين برن
ادة    ع فحوى الم يا م ك، تمش ا ذل تمد منه ة ويس ات  ) ي (8األصلية والمحلي تعانة بالمنهجي ى االس ة باإلضافة إل لالتفاقي

 .المستندة إلى المجتمعات والمستخدمين
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 :، على المستويات التالية4/5مج العمل، حسبما ورد في المقرر ينفذ برنا -5

 ، الذي يقدم المستوى األول لتنفيذ األنشطة في برنامج العمل،الوطني والمحلي )أ(
 ، من خالل المنظمات والترتيبات والهيئات اإلقليمية،اإلقليمي )ب(
 .، من خالل المنظمات والترتيبات والهيئات الدوليةالعالمي )ج(

ويتمثل دور األمانة في تشجيع . وينبغي تشجيع اشتراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ برنامج العمل -6
 .وتسهيل تنفيذ برنامج العمل، والقيام بدور تنسيقي شامل

   عناصر البرنامج—ثالثا 
 .(IMCAM)تنفيذ نظام متكامل إلدارة المناطق البحریة والساحلية :  1عنصر البرنامج رقم 

 .التشجيع على تنفيذ نظام متكامل إلدارة المناطق البحرية والساحلية على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي: ةالغای
استخدام أدوات للسياسة العامة واستراتيجيات مالئمة، بما في ذلك بناء القدرات من أجل :  1-1الهدف التشغيلي 

 ].جديد. [رية والساحليةالتنفيذ الفعال للنظام المتكامل إلدارة المناطق البح
 األنشطة

النظام المتكامل، على إدماج شواغل التنوع البيولوجي في جميع القطاعات التشجيع، في إطار  )أ(
 .االجتماعية واالقتصادية التي تضر بالبيئة البحرية والساحلية

، وإعداد وتنفيذ النظام المتكامل على الصعيد الوطني واإلقليميتحديد العوائق التي تعترض تنفيذ  )ب(
استراتيجيات، مثل الشراآات واألدوات والوسائل األخرى، للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن 

 ] ألف8/3التوصية [استخدام هذه األدوات 
تعزيز اإلدارة المتكاملة المتعددة التخصصات التشجيع على تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، و )ج(
 وتشجيع الدول على وضع سياسات المحيطات ،ت للمحيطات والمناطق الساحلية على الصعيد الوطنيوالقطاعا

 )]ه (30، الفقرة WSSDخطة التنفيذ،  [وآلياتها فيما تتعلق باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
مشورة عن تطبيق التشجيع على تحديد أو إنشاء عمليات دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية لتطوير ال )د(

 .النظام المتكامل والقضايا المحددة تحت هذا الهدف التشغيلي
 .المساعدة في تطوير بناء القدرات الوطنية واإلقليمية )ه(
تقديم معلومات عن المسائل القانونية والمؤسسية ذات الصلة، مع مراعاة اتفاقية األمم المتحدة  )و(

 .دولية واإلقليمية ذات الصلةلقانون البحار، وغيرها من االتفاقات ال
 .المساعدة في تطوير برامج التثقيف والتوعية العامة المالئمة على جميع المستويات )ز(
 .تقديم المشورة بصدد حفظ المعارف المحلية والتقليدية واستخدامها على نطاق واسع )ح(
وم، وآذلك ـ على هذا المفه والبناء،[LME]التعاون مع مفهوم النظام اإليكولوجي البحري الكبير  )ط(

 2 ألف، الفقرة 8/3التوصية [التعاون مع مشروعات النظم اإليكولوجية البحرية الكبرى سواء الجارية أو المزمعة 
 )]و(

 الطرائق والوسائل
وسوف يقوم . يقوم األطراف بتنفيذ األنشطة، بمساعدة من المنظمات اإلقليمية والدولية، واألمين التنفيذي

 ]، المرفق8/3التوصية [) ب(النظام المتكامل بتقديم اإلرشاد عن تنفيذ النشاط ء تقنيين مخصص لتنفيذ فريق خبرا
 ]جديد[ القيام بعمل مباشر لحماية البيئة البحرية من التأثيرات السلبية  :2-1الهدف التشغيلي 

 األنشطة
ق وضع البيض والحضانة التشجيع على الحماية المالئمة للمناطق المهمة للتكاثر، مثل مناط )أ(

 .واستعادة  حالة هذه المناطق وغيرها من الموائل المهمة للموارد الحية البحرية
 .التشجيع على العمل لتقليل ومكافحة مصادر التلوث البحرية )ب(
 من خالل التطبيق الفعال لبرنامج العمل تحقيق تقدم آبير لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية )ج(

االستخدام السليم لمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية، وغيره من األدوات المالئمة، بما في ذلك العا
. دماج إدارة المناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسيةإلألراضي الساحلية، وتخطيط مستجمعات المياه، و

 )]ج (32و ) د (33، الفقرتان WSSDخطة التنفيذ، [
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  والوسائلالطرائق
يقوم بتنفيذ هذه األنشطة األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية، بما في ذلك برنامج العمل العالمي لحماية 

 .وسوف يساعد األمين التنفيذي في تنفيذ هذه األنشطة. البيئة البحرية من األنشطة البرية
كولوجية، مع إعطاء االهتمام للحاجة إلى تحديد وضع خطوط توجيهية لتقييم وتقدير النظم اإلي:  3-1الهدف التشغيلي 

واختيار المؤشرات، بما في ذلك المؤشرات االجتماعية ومؤشرات الوفيات، التي تميز بين التأثيرات الطبيعية 
 .والتأثيرات من صنع البشر

 األنشطة
 إقليمية التشجيع على إعداد مجموعات المؤشرات التي يستند إليها صنع القرار، وعقد ورش عمل )أ(

 .للمساعدة في اختيار المؤشرات الرئيسية
 .تحديد المنظمات والمبادرات القائمة )ب(
التشجيع على تحديد الموائل الرئيسية للموارد الحية البحرية على أساس إقليمي، بغية مواصلة  )ج(

لى استرجاع الحالة الطبيعية تطوير السياسات للعمل من أجل منع التغير المادي لهذه الموائل ومنع دمارها، والسعي إ
 .للموائل المتدهورة، بما في ذلك نظم الشعاب المرجانية، ضمن أشياء أخرى

التشجيع على إنشاء أو تعزيز اآلليات للبحث والرصد والتقييم للنظم اإليكولوجية البحرية  )د(
 .والساحلية ومواردها الحية

 آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من اآلليات التشجيع على تبادل المعلومات والخبرة باستعمال )ه(
 .المالئمة

 .التعاون مع المنظمات المناسبة في إعداد الخطوط التوجيهية )و(
 وتقييم حالة البيئة البحرية، بما ،إنشاء عملية منتظمة برعاية األمم المتحدة لإلبالغ العالميتسهيل  )ز(

 الوقت الراهن وفي المستقبل، باالعتماد على التقييمات اإلقليمية  االقتصادية، في–في ذلك الجوانب االجتماعية 
 )]ب (36، الفقرة WSSDخطة التنفيذ، [. القائمة

 الطرائق والوسائل
). ز(  و)ه(و ) ب(على المستوى الدولي، ) أ(سوف يقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ األنشطة 

قيام المنظمات الدولية، مثل على المستوى الوطني، مع ) ه(و ) د(و) ج(و ) ب(و ) أ(وسوف ينفذ األطراف األنشطة 
 .اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمل اإلقليمية، بدور قيادي في األنشطة ذات الصلة على المستوى اإلقليمي

 الموارد الحية البحریة والساحلية:  2عنصر البرنامج 
  الحية البحرية والساحليةآفالة االستخدام المستدام للموارد: الغایة

 التشجيع على منهجيات النظم اإليكولوجية لتحقيق االستخدام المستدام للموارد الحية البحرية : 1-2الهدف التشغيلي 
والساحلية، بما في ذلك تحديد متغيرات أو تفاعالت رئيسية، لغرض تقييم ورصد مكونات التنوع البيولوجي أوال، 

 .ه المكونات ثانيا، وتأثيرات النظام اإليكولوجي ثالثاواالستخدام المستدام لهذ

 األنشطة
 .تطوير صالت تعاونية مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة )أ(
 .تشجيع تبادل المعلومات والخبرة باستعمال آليات مالئمة )ب(
موارد الحية تشجيع تحديد وتطوير منهجيات النظم اإليكولوجية المتوافقة مع االستخدام المستدام لل )ج(

 .البحرية والساحلية
التشجيع على تحديد مكونات النظم اإليكولوجية الحيوية لتشغيل النظام اإليكولوجي وتعريف  )د(

 .التهديدات الرئيسية
النهوض ببناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية، بما في ذلك المعارف المحلية  )ه(
 .والتقليدية

بدراسة عن تأثيرات تعزيز المخزون بالعالقة إلى التنوع البيولوجي البحري والساحلي على القيام  )و(
 .مستوى األنواع والجينيات
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 واإلرشادات المرتبطة بإعالن رآيافيك 1995تنفيذ مدونة السلوك لمصائد األسماك الرشيدة لعام  )ز(

 ]WSSD، خطة التنفيذ، )ج (31لفقرة ا[. بشأن مصائد األسماك الرشيدة في النظام اإليكولوجي البحري
القضاء على ممارسات صيد األسماك التدميرية وحفظ مخزونات لمصائد األسماك والعودة بها إلى  )ح(

 ]WSSD، خطة التنفيذ، )أ (31و ) ج (32الفقرتان [. مستويات مستدامة
على تنوعها الحفاظ والمعرضة للخطر وهمة م على إنتاجية المناطق البحرية والساحلية الحفاظال )ط(
، خطة التنفيذ، )أ (32الفقرة [.  وفيما ورائهاحدود الوالية الوطنيةداخل  بما في ذلك المناطق التي تقع ،البيولوجي

WSSD[ 
التشجيع، بالتعاون مع المبادرة الدولية للتصنيف، على تعزيز خبرات التصنيف على المستوى  )ي(

 .اإلقليمي والوطني
 الطرائق والوسائل

وسوف يساعد األمين التنفيذي في تنفيذ . يقوم بتنفيذ األنشطة األطراف والمنظمات اإلقليمية والدوليةس
 ).و(األنشطة، ويضطلع بالنشاط 

إتاحة معلومات لألطراف عن الموارد الجينية البحرية والساحلية، بما في ذلك التنقيب   :2-2الهدف التشغيلي 
 .البيولوجي
 األنشطة

لتشاور مع األطراف والحكومات األخرى وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، القيام، با )أ(
  األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والسلطة الدولية لقاع البحار، إدارةمثل

يم المعلومات بشأن حالة واتجاهات الموارد ، القيام بجمع وتقدواللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لليونسكو
الجينية لقاع البحر العميق، وبشأن الطرق لتحديد وتقييم ورصد الموارد الجينية لقاع البحر العميق في المناطق 

الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية، بما في ذلك تحديد التهديدات المحدقة بهذه الموارد الجينية ووسائل حمايتها، بهدف 
 )]أ( دال، الفقرة 3/8التوصية [. من االتفاقية) ب (4يذ العمليات واألنشطة بموجب المادة تنف

 األطراف والدول األخرى األنشطة والعمليات الواقعة تحت نطاق واليتها أو رقابتها والتي أن يحدد )ب(
عن نطاق الوالية الوطنية، بغية قد يكون لها أثر سلبي على النظم اإليكولوجية لقاع البحر العميق واألنواع الخارجة 

 )]ج( دال، الفقرة 3/8التوصية [.  من االتفاقية3االمتثال للمادة 
 الطرائق والوسائل

، بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة )أ(سيقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ النشاط 
 .آما هو موضح) ب(طراف ودول أخرى النشاط وسوف تنفذ األ. ،))أ(آما هو موضـح في النشاط (

جمع وتنسيق المعلومات، وبناء القدرات، والنهوض بإعداد السياسات واستراتيجيات التنفيذ : 3-2الهدف التشغيلي 
اآلثار البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية الناتجة عن التدهور المادي للنظم اإليكولوجية ) 1: (بشأن ما يلي
والشعاب المرجانية في المياه الباردة ودمارها، بما في ذلك تحديد وتشجيع ممارسات ومنهجيات اإلدارة االستوائية 

لخفض وتخفيف التأثيرات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستعادة وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التالفة، 
لمرجانية ونسب التدهور المرتبطة بذلك في النظم تأثيرات ابيضاض النظم اإليكولوجية للشعاب ا) 2(وبوجه خاص 

اإليكولوجية للشعاب المرجانية والمجتمعات البشرية التي تعتمد على خدمات الشعاب المرجانية، وذلك من خالل 
 .المساعدة المالية والتقنية، ضمن أمور أخرى

 األنشطة
ودمارها، آما اعتمدت في المقرر األنشطة بشأن ابيضاض المرجان والتدهور المادي للشعاب المرجانية 

 .، متضمنة في التذييلين األول والثاني أدناه6/3
 
 
 

 الطرائق والوسائل
وسوف يسهل األمين التنفيذي عملية التنفيذ من خالل . سينفذ األنشطة األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية
برامج البحار اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة التعاون النشط مع مبادرة الشعاب المرجانية الدولية وشرآائها، و

للبيئة، واللجنة الحكومية الدولية االقيانوغرافية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغير ذلك من 
 .المنظمات المناسبة

 المناطق البحریة والساحلية المحمية :  3عنصر البرنامج 
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ء وحفظ مناطق بحرية وساحلية تدار بفاعلية وتستند إلى االعتبارات اإليكولوجية وتساهم في إنشاء إنشا:  1-3الغایة 
شبكة عالمية دائمة تمثيلية من المناطق البحرية والساحلية المحمية، استنادا إلى الشبكات الوطنية، على أن تتضمن 

 من خالل التشريع الوطني والبرامج والسياسات نطاقا من مستويات الحماية، وتدار فيها األنشطة البشرية، وخصوصا
اإلقليمية والممارسات الثقافية واالتفاقيات الدولية، وذلك في سبيل الحفاظ على بنية وأداء نطاق آامن من األنظمة 

 ]8 باء، الفقرة 8/3التوصية [ .اإليكولوجية البحرية والساحلية، من أجل تقديم المنافع لألجيال الحاضرة والقادمة
إنشاء وتعزيز النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق البحرية والساحلية المحمية مع إدماجها في   :1-3الهدف التشغيلي 

 .شبكة عالمية آإسهام نحو تحقيق غايات متفق عليها عالميا
 :األنشطة

لة إلدارة متكامالقيام، آموضوع ذي أولوية عالية يتسم بطابع االستعجال، بإقامة إطار فعال  )أ(
ويتضمن هذا اإلطار إلدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي، ممارسات وخطوات . للمناطق البحرية والساحلية

مستدامة لإلدارة الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي على امتداد البيئة البحرية والساحلية الواسعة، شاملة شبكة من 
 :ا يليالمناطق البحرية والساحلية المحمية تتكون مم

مناطق ذات صفة تمثيلية ُتستبعد منها االستعماالت االستخراجية وُتستبعد آذلك أو  )1(
ُتخفَّض الضغوط البشرية الثقيلة األخرى إلمكان االستمرار أو االسترداد في سالمة 

 وهيكلة وأداء األنظمة اإليكولوجية؛
تنوع البيولوجي في مناطق بحرية وساحلية محمية أخرى يمكن أن تستكمل أهداف ال )2(

أو /المجاالت المشار إليها في الفقرة السابقة، التي ُتدار فيها التهديدات في سبيل حفظ و
االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وبذلك يمكن أن ُيسَمح فيها باالستعماالت 

 .االستخراجية
والمناطق الساحلية المحمية هو أمر ) 2(و ) 1(آما أّن التوازن بين المناطق البحرية والساحلية المحمّية من الفئتين 

يختاره البلد، وأنه ينبغي للبلد عند اختياره التوازن المنشود مراعاة أن بعض األهداف مثل المناطق التي ُتعدُّ مناطق 
 8/3 التوصية[. المناطق البحرية والساحلية المحمية): 1(علمية مرجعية ال يمكن تحقيقها إال من خالل األخذ بالفئة 

 ]12-10باء، الفقرات 
إدارة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، والسلطة الدولية لقاع القيام، بالتعاون مع  )ب(

البحر، والمنظمة البحرية الدولية وخطط العمل واالتفاقات البحرية اإلقليمية، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية 
ئد األسماك، واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو وغيرها والزراعة، والمنظمات اإلقليمية لمصا

من المنظمات ذات الصلة، بتحديد اآلليات المالئمة إلنشاء وإدارة مناطق بحرية وساحلية محمية خارج حدود الوالية 
ك بالعالقة إلى القمم البحرية، والشقوق الوطنية، بما يتمشى مع القانون الدولي، واستنادا إلى المعلومات العلمية، وآذل

 ]20 باء، الفقرة 8/3التوصية [. الحرارية المائية، ومرجان المياه الباردة، والمحيطات المفتوحة
 الطرائق والوسائل
ينفذ من جانب األطراف والمنظمات اإلقليمية الدولية، وسوف يساعد األمين التنفيذي في عملية ) أ(النشاط 

) 3(ويحتوي التذييل . لتسهيل تنفيذه) ه(يتعاون األمين التنفيذي مع المنظمات المشار إليها في النشاط آما س. التنفيذ
 .أدناه على مزيد من التفصيل للعناصر التي تتألف منها شبكة إدارة التنوع البيولوجي

 ]جديد[ئمة حاليا تحقيق اإلدارة الفعالة للمناطق البحرية والساحلية المحمية القا:  2-3الهدف التشغيلي 
 األنشطة

تحقيق اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية البحرية والساحلية، من خالل حسن اإلدارة، وتوفر  )أ(
اإلطارات الواضحة، سواء أآانت عرفية أو قانونية، للحيلولة دون األنشطة الضارة، واالمتثال واإلنفاذ الفعالين، 

 التي تؤثر في المنطقة المحمية البحرية والساحلية، والتخطيط االستراتيجي، والقدرة على التحكم في األنشطة الخارجية
 ]14 باء، الفقرة 8/3التوصية [. وبناء القدرات والتمويل المستدام

استخدام منهجيات مالئمة في اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، للتعامل مع جميع  )ب(
في سبيل زيادة فعالية المناطق المحمية ) مثل جودة الماء والترسيب(ة من األرض التهديدات شاملة التهديدات الناشئ

البحرية والساحلية وشبكاتها، في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع األخذ في الحسبان اآلثار 
 ]15 باء، الفقرة 8/3التوصية [. مثل ارتفاع مستوى سطح البحر/ المحتملة لتغير المناخ

 مشارآة أصحاب المصلحة والسكان األصليين والمحليين آأمر جوهري لتحقيق الهدف تسهيل )ج(
 ]16 باء، الفقرة 8/3التوصية [. 2-3التشغيلي 

 الطرائق والوسائل
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 .وسوف يسهل األمين التنفيذي عملية تنفيذها. سيقوم بتنفيذ األنشطة األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية 

تقديم مساندة للشبكات الوطنية واإلقليمية للمناطق البحرية والساحلية المحمية وتسهيل رصد : 3-3لي الهدف التشغي
 ]جديد[ .هذه النظم
 األنشطة

تقديم مساندة فعالة مالية وتقنية وأنوع أخرى من المساندة أخرى إلنشاء نظام عالمي من شبكات  )أ(
ام الواردة في هذا المقرر، في إطار تلك الشبكات، بما في ذلك تبين المناطق المحمية البحرية والساحلية وتنفيذ األحك

وإزالة العوائق التي تعرقل إنشاء المناطق المحمية البحرية والساحلية وإزالة الحوافز الضارة التي تؤدى إلى األنشطة 
، وذلك في إطار ما يوجد لحافزة بشأن التدابير ا6/15غير المستدامة في البيئة البحرية والساحلية، وذلك إعماًال للمقرر 
 ]24 باء، الفقرة 8/3التوصية [. من صكوك قانونية دولية ونظام معمول به تحكم الشؤون البحرية

 لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون مع العالميالقيام، بالتعاون مع المرآز  )ب(
 معلومات حديثة بشأن المناطق المحمية البحرية والساحلية، من أجل المنظمات والسلطات ذات الصلة، بتقديم وحفظ

 ]27 باء، الفقرة 8/3التوصية . توفير أساس لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الهدف التشغيلي
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 الطرائق والوسائل
 –ئة سيقوم بهذه األنشطة وآاالت التمويل واألطراف والمنظمات الدولية مثل برنامج األمم المتحدة للبي 

 .وسوف يساعد األمين التنفيذي في عملية تنفيذها. المرآز العالمي لرصد الحفظ
تيسير أنشطة البحث والرصد التي تعكس فجوات عالمية محددة في المعارف واالحتياجات :  4-3الهدف التشغيلي 

 ]جديد[ .MCPAذات األولوية إلى المعلومات إلدارة 
 األنشطة

ت الصلة في إعداد مقترحات المشروعات لتسهيل تنفيذ أولويات البحث التعاون مع المنظمات ذا )أ(
 ]22 باء، الفقرة 8/3الوصية . [أدناه) 4(والرصد المشروحة في التذييل 

. تبين وتنفيذ آلية مالئمة إلصدار المشورة المتعلقة بتصميم الشبكة واالتساق اإليكولوجي للشبكات )ب(
 ]26 باء، الفقرة 8/3التوصية [

استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات للمساهمة في تبادل المعلومات بشأن البحوث ومسائل اإلدارة  )ج(
بين القائمين على إدارة المناطق البحرية المحمية في تيسير التحسين ) بما في ذلك التدابير الحافزة(ومشاآلها 

 ]، المرفق5/5المقرر [. بحرية المحميةالمتواصل في فاعلية اإلدارة على امتداد الشبكة العالمية للمناطق ال
 الطرائق والوسائل

سيقوم بتنفيذه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية، بما في ذلك منظمات البحوث، بينما يقوم ) أ(النشاط  
و ) ب(وسوف يضطلع األمين التنفيذي بالدور القيادي في تنفيذ النشاطين . األمين التنفيذي بتسهيل تنفيذ هذا النشاط

 ).ج(
 تربية األحياء البحریة:  4عنصر البرنامج 

منع التأثيرات السلبية لتربية األحياء البحرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي أو التقليل من هذه : الغایة
 .التأثيرات إلى أدنى حد، وتعزيز التأثيرات اإليجابية

 التي تقلل من التأثير الضار لتربية األحياء البحرية على التنوع التشجيع على استعمال الوسائل: 1-4الهدف التشغيلي 
 ]جديد[ .البيولوجي البحري والساحلي

 األنشطة
تبني استعمال الطرائق والتقنيات والممارسات المناسبة لتجنب وقوع التأثيرات الضارة لتربية  )أ(

 في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع األحياء البحرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وإدماجها
 :البيولوجي حسبما هو مالئم، بما في ذلك ما يلي

استخدام تقييمات األثر البيئي أو ما شابه ذلك من تدابير التقييم والرصد لتطورات تربية األحياء  )1(
رات الحاملة للنظام البحرية، مع إقامة اعتبار الواجب لحجم العملية وطبيعتها، باإلضافة إلى القد

اإليكولوجي، مع مراعاة الخطوط التوجيهية بشأن إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تشريعات 
أو عمليات تقييم األثر البيئي، وفي تقييم األثر االستراتيجي، التي أيدها مؤتمر األطراف في /و

 المرفق الثاني، بشأن إجراء ،6/10 ألف، باإلضافة إلى التوصيات المعتمدة في المقرر 6/7مقرره 
تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي، بخصوص التطورات المقترح اآلتيان بها، أو التي 

يحتمل أن تؤثر في مواقع مقدسة أو على أراضي ومياه يشغلها أو يستعملها بصفة تقليدية 
وثها فورا أو على المدى وثمة حاجة إلى معالجة التأثيرات المحتمل حد. مجتمعات أصلية ومحلية

 المتوسط والبعيد على آافة مستويات التنوع البيولوجي؛
إيجاد طرائق فعالة الختيار المواقع، ضمن إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، مع  )2(

 مراعاة االحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجه أصحاب المصلحة في البلدان النامية؛
 وير طرائق فعالة لتحكم في مياه المجاري والنفايات؛تط )3(
وضع خطط مالئمة إلدارة الموارد الجينية على مستوى التفريخ ومناطق التناسل، بما في ذلك  )4(

 أساليب الحفظ بالتبريد، التي تهدف آلها إلى حفظ التنوع البيولوجي؛
لتناسل السليم من الوجهة الجينية، والمتاحة إيجاد وسائل قليلة التكاليف وخاضعة للرقابة للتفريخ وا )5(

وفي . لالستعمال واسع االنتشار، من أجل تجنب تجميع البذور من الطبيعة، في الحاالت المالئمة
الحاالت التي يتعذر فيها تجميع البذور من الطبيعة، يجب استخدام ممارسات سليمة بيئيا لجمع 

 المحار اليرقي؛
ائية لتجنب االلتقاط الجانبي في الحاالت التي تجمع فيها البذور من استخدام أدوات صيد انتق )6(

 الطبيعة؛
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استعمال أنواع محلية أصلية أو فرعية في تربية األحياء البحرية، مع مالحظة أن استعمال األنواع  )7(

 غير المستوطنة قد يكون مالئما في بعض الظروف؛
 عن أنواع األحياء البحرية المنتجة بالتربية، تنفيذ إجراءات فعالة لمنع اإلفراج بدون قصد )8(

، بما فيها الكائنات الحية المحورة في إطار بروتوآول (polyploids)والكائنات الخصبة 
 .قرطاجنة للسالمة األحيائية

 استعمال طرائق سليمة للتربية واختيار أماآن مناسبة لإلفراج من أجل حماية التنوع الجيني؛ )9(
 .استخدام المضادات الحيوية من خالل استعمال أساليب تربية محسنةاإلقالل من  )10(
التأآد من أن األرصدة السمكية المستعملة إلنتاج مطحون السمك وزيت السمك، تدار بطريقة تؤمن  )11(

 .استدامتها وفي سبيل الحفاظ على شبكة التغذية
  االلتقاط الجانبي والتقليل منه؛استخدام طرائق انتقائية في مصائد األسماك الصناعية لتجنب )12(
اعتبار المعرفة التقليدية مصدرا لتنمية األساليب المستدامة في تربية األحياء البحرية، في الحاالت  )13(

 ]6 و 5 جيم، الفقرتان 8/3التوصية [. المناسبة
ستدامة لألحياء األخذ بأفضل ممارسات اإلدارة والترتيبات القانونية والمؤسسية المثلي للتربية الم )ب(

البحرية، مع مراعاة االحتياجات الخاصة والصعوبات التي يواجهها أصحاب المصلحة في البلدان النامية، خصوصا 
 من مدونة السلوك بشأن بمصائد األسماك الرشيدة، وآذلك تطبيق األحكام األخرى الواردة 9من خالل تطبيق المادة 

 مع االعتراف بأن المدونة توفر اإلرشاد الالزم لسن األطر التشريعية والسياسية في المدونة التي تعالج التربية المائية،
 ]7، جيم، الفقرة 8/3التوصية [. الالزمة على األصعدة الوطني واإلقليمي والدولي

القيام باستعراض شامل للوثائق ذات الصلة في أفضل الممارسات المتعلقة بتربية األحياء البحرية  )ج(
وآذلك استعراض دراسات الحاالت ذات الصلة بالموضوع، من خالل غرفة تبادل المعلومات وذلك قبل ونشر النتائج 

 ]8، جيم، الفقرة 8/3التوصية . [االجتماع العاشر للهيئة الفرعية
أدناه بالتعاون مع منظمة األمم ) 5(تسهيل تنفيذ أولويات البحث والرصد المذآورة في التذييل  )د(

 ]11، جيم، الفقرة 8/3التوصية [ .الزراعة وغيرها من المنظمات المناسبةالمتحدة لألغذية و
 الطرائق والوسائل

مثل منظمة األغذية (سينفذان من جانب األطراف بمساعدة من منظمات إقليمية ودولية ) ب(و ) أ(النشاطان 
) د(وسينفذ النشاط ). ج(شاط وسوف يقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ الن. واألمين التنفيذي) والزراعة

 .وسوف يسهل األمين التنفيذي هذه المهمة. األطراف ومنظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك هيئات البحوث
 (Genotypes)األنواع الغریبة الغازیة والكائنات الجينية :  5عنصر البرنامج 

ية والقضاء، إلى أقصى حد ممكن، على األنواع منع إدخال أنواع غريبة غازية في البيئة البحرية والساحل:  الغایة
 .الغريبة التي دخلت بالفعل

تحقيق فهم أفضل ألسباب إدخال أنواع غريبة وآائنات جينية وتأثير ذلك على التنوع :  1-5الهدف التشغيلي 
 .البيولوجي
 األنشطة

 تحليل وتوزيع المعلومات والبيانات ودراسات الحالة حول الموضوع؛ )أ(
 ير التعاون مع المنظمات ذات الصلة؛تطو )ب(
 .آفالة تبادل المعلومات والخبرة باستعمال آليات مالئمة )ج(

 الطرائق والوسائل
مثل المنظمة البحرية العالمية، (سيقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ هذه األنشطة بمساعدة من منظمات دولية 

 .ات إقليمية وأطرافومنظم) والبرنامج الدولي لألنواع الغازية
إنشاء آليات لمراقبة مسارات انتقال األنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية والساحلية، بما :  2-5الهدف التشغيلي 

 ]جديد[ .في ذلك النقل البحري والتجارة وتربية األحياء البحرية
 األنشطة

 ومنظمة األغذية (GISP)اع الغازية دعوة المنظمة البحرية العالمية والبرنامج العالمي لألنو )أ(
والزراعة واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة على أن تعمل سويا على وضع مبادرة تعاونية دولية للتصدي 

للعوائق التي تعرقل إدارة األنواع الغريبة البحرية وأن تتصدى بصفة خاصة للمشكالت التقنية المتعلقة بتبين ومكافحة 
 )]ج (2، ألف، الفقرة 8/3التوصية [. ت البحريةالمزيد من الغزوا
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تبادل المعلومات وتسهيل التعاون التقني حول األساليب الفعالة لمنع دخول األنواع الغريبة الغازية  )ب(
 .في البيئات البحرية والساحلية، واآتشافها مبكرا والقضاء عليها ومكافحتها

بلدان النامية لتعزيز قدرتها على القيام باألعمال المرتبطة تحديد الوسائل لمساندة بناء القدرات في ال )ج(
 .باألنواع الغريبة

 الطرائق والوسائل
باإلضافة إلى األطراف ) أ(هذه األنشطة ستنفذ من جانب األمين التنفيذي والمنظمات المذآورة في النشاط 

 .وبالتعاون معها
 .اع غريبة غازية وآائنات جينية متماثلةحفظ قائمة بالحوادث عن إدخال أنو:  3-5الهدف التشغيلي 

 األنشطة
مواصلة تقديم معلومات حديثة عن حاالت إدخال األنواع الغريبة والكائنات الجينية المتماثلة من  )أ(

 .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات أو غير ذلك من اآلليات المالئمة
 الطرائق والوسائل

سهيل تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية سيقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في ت
 .المناسبة واألطراف

 عـام:  6عنصر البرنامج 
جمع قاعدة بيانات للمبادرات حول عناصر البرنامج من خالل نهج تعاوني مع المنظمات :  1-6الهدف التشغيلي 
 .تكاملة للمناطق البحرية والساحليةمع الترآيز بوجه خاص على اإلدارة الم. والهيئات المناسبة

 األنشطة
 تحديد مصادر المعلومات المناسبة وتسهيل إتاحتها؛ )أ(
 طلب مدخالت من األطراف والبلدان والمنظمات والهيئات المالئمة؛ )ب(
إجراء تقييمات مكتبية بمساعدة سجل الخبراء للمعلومات المتاحة وتوزيع النتائج من خالل آلية  )ج(
 .دل المعلوماتغرفة تبا

 الطرائق والوسائل
 .سيقوم األمين التنفيذ بدور قيادي في تنفيذ هذه األنشطة

إقامة تآزر وتعاون وتنسيق يتسم بالفاعلية مع المبادرات في إطار االتفاقيات والمنظمات :  2-6الهدف التشغيلي 
 .والوآاالت المناسبة

 األنشطة
عالة مع االتفاقيات والمنظمات والوآاالت المناسبة بهدف تحديد وتنفيذ أنشطة ومبادرات مشترآة ف )أ(

 تنفيذ برنامج العمل هذا،
التعاون مع أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات وخطط العمل البحرية اإلقليمية ، شاملة  )ب(

حرية والساحلية المحمية تبين برامج العمل المشترآة مثل المعايير التي توضع إقليميًا إليجاد وإدارة المناطق الب
 )]ه (2، ألف، الفقرة 8/3التوصية [. بموجب االتفاقات وخطط العمل البحرية اإلقليمية

 الطرائق والوسائل
سيقوم األمين التنفيذي بدور قيادي في تنفيذ هذه األنشطة مع أمانات االتفاقيات والمنظمات والوآاالت 

 .اسبةواتفاقيات البحار وخطة العمل اإلقليمية المن
   األنشطة التمكينية—رابعا 

مساعدة الدول الساحلية على وضع سياسات المحيطات وآلياتها فيما تتعلق باإلدارة المتكاملة  )أ(
 )]ه (30، الفقرة WSSDخطة التنفيذ، [. للمناطق الساحلية

ا في ذلك تحديث وتعزيز التشريع القائم وآذلك المؤسسات التي تعالج مسائل بحرية وساحلية، بم )ب(
 انظر الوثيقة —أولوية حددتها األطراف . (التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح وتعزيز وترشيد المؤسسات

UNEP/CBD/SBSTTA/8/9.( 
 ،مساعدة البلدان النامية على تنسيق السياسات والبرامج على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ج(

 السمكية وتنفيذ خطط لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما في ذلك عن الرامية لحفظ اإلدارة المستدامة للموارد
طريق تعزيز أنشطة الصيد الشاطئية والمحدودة النطاق، واستحداث الهياآل األساسية ذات الصلة حسبما يكون ذلك 

 )]ز (30، الفقرة WSSDخطة التنفيذ [. مناسبا
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أو اإلقليمية لتعزيز القدرة على / المنظمات الدولية وإنشاء شراآات تعاونية بين البلدان أو بين )د(

التنفيذ، مع مراعاة االحتياجات والصعوبات الخاصة التي تواجه أصحاب المصلحة في البلدان النامية وآذلك 
 .المجتمعات األصلية والمحلية

ما بلمي واإلقليمي، زيادة التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك التقييم المتكامل، على الصعيدين العا )ه(
 النقل المناسب للعلوم البحرية والتكنولوجيات والتقنيات البحرية لحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية والتوسع في ذلك

خطة التنفيذ، [. في آل قدرات مراقبة البحار بما يسمح بالتنبؤ بحالة البيئة البحرية وتقييمها في الوقت المناسب
WSSD أ (36، الفقرة[( 

 وذلك بعدة طرق من ،بناء القدرات في مجاالت العلوم البحرية ونظم المعلومات واإلدارة البحرية )و(
 تقييمات األثر البيئي وأساليب التقييم واإلبالغ المتعلقين بالبيئة وذلك في حالة المشاريع أو استعمالبينها التشجيع على 

، WSSDخطة التنفيذ، [. ية وبمواردهما الحية وغير الحيةاألنشطة التي يمكن أن تضر بالبيئتين الساحلية والبحر
 )]ج (36الفقرة 

القيام بمهام بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتثقيف والتوعية العامة، والتدريب من أجل تحسين  )ز(
 ]أولوية محددة من األطراف[. تنفيذ برنامج العمل هذا

 آليات التمويل اإلضافية لتنفيذ برنامج العمل هذا، بما في ذلك التعبئة العاجلة للموارد المالية وتحديد )ح(
تقديم المعلومات عن الترتيبات واألدوات التجديدية لتمويل الحفظ واالستخدام المستدام، ومن خالل إنشاء آليات 

، WSSDخطة التنفيذ،  وUNEP/CBD/SBSTTA/8/9من الوثيقة [. إضافية، مثل إنشاء صناديق صغيرة للمنح
 )]ب (32قرة الف

مواصلة استعراض العوائق أمام آل عنصر من عناصر البرنامج بما يؤدي إلى وضع أنشطة  )1(
 .تمكينية إضافية، إذا آان ذلك مالئما، بهدف التغلب على هذه العوائق

 الطرائق والوسائل
اف لتسهيل تنفيذ هذه سوف يتعاون األمين التنفيذي مع وآاالت التمويل والمنظمات الدولية واإلقليمية واألطر 
 .األنشطة

 الجدول الزمني  —خامسا 
، وعندئذ سيجرى )2010-2004من (سيصبح برنامج العمل التفصيلي ساريا المفعول لمدة ست سنوات  

ويمكن القيام بمزيد من التفصيل لبرنامج العمل . استعراض متعمق للتنفيذ، وآذلك تنقيح برنامج العمل عند االقتضاء
 من خالل مقررات مؤتمر األطراف، استجابة لألولويات العالمية الناشئة والتي تحتاج إلى اتخاذ تدابير 2010قبل عام 
 .عاجلة
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 التذييل األول

 خطة عمل محددة بشأن ابيضاض المرجان
، تحت الهدف التشغيلي 6/3سوف يتم إدماج األنشطة التالية، التي اعتمدها مؤتمر األطراف بموجب مقرره 

 .مج العمل التفصيلي من برنا2/3
 جمع المعلومات -1

حدود ) 1: (تنفيذ وتنسيق برامج بحث موجهة، تشمل وضع نماذج توقعية، للتحري عما یلي )أ( 
القابلية وقدرة التكيف لدى أنواع الشعاب المرجانية إزاء الزیادات الحادة والمزمنة في درجة حرارة سطح الماء؛ 

جان على نطاق واسع، واإلحترار العالمي، والتهدیدات األشد إنحصارًا في العالقة بين أحداث ابيضاض المر) 2(
تعدد ومدى حاالت ابيضاض المرجان وما یتعلق بها من إحداث ) 3(مناطق معينة، التي ُتعَرض فعًال الشعاب للخطر؛ 

 .الهالك، وآذلك وقع تلك الحاالت على األنظمة اإلیكولوجية واالجتماعية واالقتصادیة
 ات الجاريةالمبادر

هو " فريق الدراسة المخصص المعني بمؤشرات ابيضاض المرجان وما ينجم عنه من آثار " إن  )1(
 تحت رعاية اللجنة األقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة 2000فريق أنشئ في سبتمبر 

وضع ما يمكن من مؤشرات جزيئية وفيزيولوجية : لليونسكو، وله ثالثة أهداف رئيسية هي
وجماعية البيضاض المرجان على أن تكون تلك المؤشرات موثوقًا بها من حيث قدرتها على 

التبين المبكر إلشارات حدوث ضغط على المرجان؛ والنظر في اآلليات االحتمالية للشعاب 
التأقلم مع التغير البيئي العالمي؛ وتبين اإلستجابة على المدى الطويل /المرجانية على التكيف

وسوف يجتمع ذلك الفريق آل . مرجانية للتغيرات واسعة النطاق في المتغيرات البيئيةللشعاب ال
سنة على مدى ثالث سنوات، ويقوم بتوزيع النتائج التي يستخلصها من خالل التقارير السنوية 

 .ومن خالل نشرة ختامية
ء الشعاب ، هي شبكة عالمية من علما)GCRMN(الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية  )2(

المرجانية ومن الحكومات والمجتمعات المحلية لرصد وتقييم الشعاب المرجانية، فيما يتعلق 
بالثوابت البيويوفيزيقية واالقتصادية االجتماعية الالزمة إلدارة تلك الشبكة، وهي شبكة يستضيفها 

ف ويستضي. )ICLARM(المعهد األسترالي للعلوم البحرية والمرآز العالمي لألسماك 
ICLARM أيضا قاعدة الشعاب التي هي قاعدة البيانات الرسمية للشبكة العالمية لرصد الشعاب 

ويتولى اليونيب، .  رصيف مرجاني في العالم8000المرجانية، والتي تضم بيانات حول أآثر من 
ة مع اللجنة األقيانوغرافية لليونسكو، رعاية تلك الشبكة، آما أنه عضو في مجموعة إدارة الشبك

 .العالمية، وفي اللجنة االستشارية العلمية والتقنية للشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية
سيجري " وضع الشعاب المرجانية في العالم " تولت الشبكة العالمية هذه وضع تقرير شامال عن  )3(

 .2000أآتوبر /تحديثه آل عامين، وقد ظهرت آخر طبعة له في تشرين األول
نيب، من خالل الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، تنوه بأهمية رصد البرامترات أن اليو )4(

وقد . االجتماعية االقتصادية لتحقيق االستعمال المستدام لألنظمة اإليكولوجية للشعاب المرجانية
 –وضع آتاب مرجعي اقتصادي ) 2000أآتوبر /تشرين األول(تم فعًال في اآلونة الحديثة 

 .رصد تلك العوامل في سبيل تعزيز القدرة على إدارة شؤون الشعاباجتماعي ل
وتوجد للمحيط الهندي والمحيط . هناك مشروعات إقليمية موجودة تسهم في الشبكة العالمية )5(

الهادئ ولمنطقة الكاريبي األوسع نطاقًا، شبكات إقليمية لرصد الشعاب المرجانية في إطار تلك 
 البنك الدولي بهدف المساعدة على صيانة التنوع البيولوجي الثري الشبكة، وهي شبكات يمولها

 االقتصادية، واالستعمال المستدام لمواردها، من خالل –للشعاب المرجانية وقيمتها االجتماعية 
 .شبكة للرصد

، يقوم آل من المرآز )ICRAN(في نطاق الشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية  )6(
 بإستكشاف إمكانية إدراج المنتجات وإمكانية الحصول على ICLARMرصد الحفظ و العالمي ل

قاعدة "المنتجات على أساس خرائط موضوعة من خالل ويب سايت المرآز العالمي ومن خالل 
 ".الشعاب

تدهور الشعاب المرجانية في المحيط " (CORDIO"أن بعض المشروعات في نطاق برنامج  )7(
 االقتصادي للهالك –لمحيط الهندي ترآز على تحديد الوقع االجتماعي في إقليم ا) الهندي

. المرجاني وعلى الخيارات المتاحة لتخفيف ذلك الوقع من خالل اإلدارة وإيجاد وسائل عيش بديلة
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وقد تساهم البرامج التي تبحث في منهجيات لمنع إدخال األنواع الغازية الغريبة في الصحة العامة 

ويقوم مشروع . ية للشعاب المرجانية وتساهم بالتالي في شفائها من اإلبيضاضللنظم اإليكولوج
الصوابير العالمي التجريبي التابع للمنظمة البحرية الدولية بتحديد تدابير مانعة لمكافحة حاالت 

 .اإلنسكاب من تصريفات مياه الصوابير
 مهام محددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية 

 علمية بشأن بقاء المرجان الُمِكوْن للشعاب، بما في ذلك االستجابات التي من توفير معلومات )1(
ومثل الحواجز والرقع (المحتمل أن تكون متباينة لمجموعة متنوعة من النظم المرجانية 

ودرجات انعزالها في ظروف اإلحترار العالمي، للسماح بشيء من التوقع بشأن ) المرجانية
 للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية خالل العقود القادمة من الزمان؛إمكانية التواؤم والبقاء 

تجميع معلومات بشأن ما هو موجود من شبكات وقواعد بيانات ويب سايت يمكن أن توفر  )2(
معلومات حديثة حول أوضاع الشعاب المرجانية وما يكتنفها من تهديدات؛ وتقييم جودة البيانات 

 جودة المنهجيات المستعملة في تجميع وتحليل البيانات؛التي تحويها تلك الشبكات و
تعزيز الشبكات التي تتولى تجميع ونشر المعلومات بشأن أوضاع الشعاب المرجانية وتفسير  )3(

االتجاهات الطويلة المدى الناشئة عن التغير العالمي للمناخ، وعن الضغوط البشرية وذلك في 
 ظ؛سبيل المساعدة على حسن اإلدارة والحف

وضع مزيد من برامج البحث المستهدفة، التي تتحرى اآلثار المترتبة على اإلبيضاض المرجاني  )4(
 وعلى أحداث هالك المرجان على األنظمة االجتماعية واالقتصادية؛

 .أدناه) 1) (ك(أنظر النشاط  )6(
 البيولوجية تنفيذ وتنسيق تقييمات خط األساس والرصد على المدى الطویل لقياس المتغيرات )ب(

 االقتصادیة –والجویة المتعلقة بابيضاض المرجان وهالآه وإستعادته، وآذلك فيما یتعلق بالثوابت االجتماعية 
 .المرتبطة بخدمات الشعاب المرجانية

 المبادرات الجارية
إن أهداف فريق الدراسة المخصص المعني بمؤشرات ابيضاض المرجان واآلثار الالحقة لذلك،  )1(

أعاله، تتضمن تبين المؤشرات البيولوجية التي من شأنها أن تسهل الرصد ) أ(النشاط بموجب 
 .الجاري

إن الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية تقوم في الوقت الجاري بوظيفة شبكة لتقييمات  )2(
الشعاب المرجانية ورصد المتغيرات البيولوجية المتعلقة بابيضاض المرجان وهالآه وشفائه، 

المتعلقة آذلك بكثير من البرامترات االجتماعية االقتصادية المتصلة بخدمات الشعاب المرجانية و
 )).أ(أنظر النشاط (

أن " قاعدة بيانات الشعاب المرجانية"يمكن لمستودعات البيانات وأنظمة توزيع البيانات مثل  )3(
 .توفر أحدث البيانات البيولوجية

سيق مع البنك الدولي واالتحاد العالمي للحفظ والمعهد االسترالي للعلوم إن الشبكة العالمية، في تن )4(
البحرية والبرامج اإلقليمية البحرية لليونيب، يستهدف ما يوجد أو ما هو مزمع من مناطق بحرية 

ويمكن للمواقع أن توفر معلومات قيمة . محمية، بوصفها نقطة الترآيز لبعض أنشطتها الرصدية
 .أنشطة الرصد على المدى الطويلأساسية وأن تخدم 

تقوم الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية في الوقت الحاضر بوضع منهجية للتقييم السريع  )5(
 االقتصادية والبيوفيزيقية لمنطقة شرق أفريقيا، خصوصًا الستعمالها في –للثوابت االجتماعية 

 .ة دائما برصد منتظم ذي درجة عالية من الكثافةالبلدان النامية التي ال تسمح فيها الموارد المحدود
إن دائرة اليونيب للمعلومات البيئية والتقييم واإلنذار المبكر، تقوم بتنسيق معلومات متاحة عن  )6(

. طريق تكنولوجيات االستشعار عن بعد، وعن طريق المنظمات التي تسهل نشر تلك المعلومات
 .الجوية المتعلقة بابيضاض المرجان وهالآه وإستعادتهوتلك الدائرة مهيئة لتقييم المتغيرات 

 يقومان باستكشاف إدراج وإتاحة المنتجات ICLARMإن المرآز العالمي لرصد الحفظ و )7(
 ".قاعدة الشعاب المرجانية"الناشئة عن الخرائط، من خالل ويب سايت المرآز و 

 مهام محددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية 
شروعات الرائدة التي تنشئ برامج تدريبية وبروتوآوالت دراسة والتي تعزز إتاحة تبين الم )7(

 .الحصول على مشورة من أهل الخبرة بشأن طائفة من المقاييس، تشمل تصنيف بيانات المقاييس
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مساندة المبادرات الجارية في مجال التقييم والرصد آمبادرات اليونسكو بشأن الشعاب المرجانية  )8(

واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط أعمالها، ) ICRAN( الدولية لإلجراءات المتخذة والشبكة
والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، واليونيب وبرنامج تدهور الشعاب المرجانية في 

 .CORDIOالمحيط الهندي 
مرجان وهالآه خلق قدرة على االستجابة السریعة إلعداد الوثائق الالزمة الخاصة بإبيضاض ال )ج(

في البلدان النامية والمناطق النائية، ویشمل ذلك إیجاد برامج تدریب وبروتوآوالت بحث ومشورة من الخبراء 
 .وصندوق طوارئ واإلفراج السریع عن تمویل المشروعات الخاصة

 المبادرات الجارية
ن آثار، إن أهداف فريق الدراسة المخصص لمؤشرات إبيضاض المرجان وما يلحق ذلك م )1(

أعاله، تشمل تبين اآلثار الدالة على وقوع ضغط فيزيولوجي مبكر ) أ(المشار إليه في النشاط 
 .على التكوينات المرجانية

بشأن تدهور " SARECالوآالة السويدية للتنمية الدولية وساريك " إن برنامج البنك الدولي و )2(
ه استجابة لحدث إبيضاض المرجان في الشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وبرنامج ُشرع في

 ).CORDIO( برنامج تدهور الشعاب المرجانية في المحيط الهندي 1998
تقوم الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية في الوقت الحاضر بوضع منهجية تقييم سريع  )3(

تعمالها في  االقتصادية والبيوفيزيقية لمنطقة شرق أفريقيا، خصوصًا اس–للعوامل االجتماعية 
مراجعة (البلدان النامية ذات الموارد المحدودة التي ال تسمح دائما برصد منتظم ذي آثافة عالية 

 ).الشعاب المرجانية
هناك " ICRAN"في إطار الخطة االستراتيجية للشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية  )4(

 .لى نطاق واسعنية ترمي إلى تعزيز تلك القدرات وجعلها متاحة ع
إن دائرة اليونيب للمعلومات البيئية والتقييم واإلنذار المبكر تقوم بتنسيق طائفة متنوعة من  )5(

البيانات المتاحة عن طريق تكنولوجيات االستشعار عن بعد وعن طريق المنظمات التي تسهل 
 .نشر تلك المعلومات

 مهام محددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية
ن وتوثيق أحداث إبيضاض وحدات نموذجية وآتب مرجعية موحدة للتدريب بشأن تبّيوضع  )6(

 .المرجان، وهالآه ورصد إستعادته
تنظيم اجتماعات سنوية في آل منطقة بشأن منهجيات تقييم ورصد الشعاب المرجانية مع الترآيز  )7(

. ستعادة الالحقةبصفة خاصة على توثيق إبيضاض المرجان واإلبيضاض المتعلق بالهالك وباإل
قد يكون التفاقيات (ويمكن إدراج هذه االجتماعات السنوية في البرامج القائمة، حيثما يتسنى ذلك 

 ).البحار اإلقليمية وخطط عملها المقدرة المثلى لتنفيذ تلك التدابير
تشجيع ومساندة البلدان على وضع ونشر تقاریر ودراسات حاالت بشأن األوضاع القائمة في  )د(

 .الشعاب أو ما یحدث من ابيضاض في المرجان وما یتصل به من هالك، وما یترتب على ذلك من آثار
 المبادرات الجارية

إن الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية قد وضعت تقريرًا شامًال عن أوضاع الشعاب  )1(
منه في تشرين المرجانية في العالم، على أن يجرى تحديثه آل عامين، قد ظهرت آخر طبعة 

 .ويقوم هذا التقرير أساسًا على اإلسهامات الوطنية واإلقليمية. 2000أآتوبر /األول
، قد دعت األطراف إلى تقديم 7، الفقرة 5/3إن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للمقرر  )2(

الوطنية التابعة وآلية التبليغ . دراسات حاالت يجرى نشرها، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
التفاقية التنوع البيولوجي تسهل تجميع المعلومات حول أوضاع الشعاب المرجانية ودراسات 

 .الحاالت بشأن ما يحدث من ابيضاض في المرجان وآثار ذلك االبيضاض
عن األوضاع ) CORDIO(إن تقرير برنامج تدهور الشعاب المرجانية في المحيط الهندي  )3(

ونشر .  يهيئ فرصًا للتبليغ بشأن أوضاع الشعاب في بلدان المحيط الهندي2000السائدة في عام 
قد سهل مزيدًا من االتصاالت والتنسيق حول " CORDIO"هذه المعلومات من خالل نشرة 

 .اآلثار المحلية
 مهام محددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية 
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صعيدين اإلقليمي والوطني، التي تقوم مساندة وتوزيع الشبكات والمبادرات القائمة على ال )1(

 .بتقييمات ورصد أوضاع الشعاب المرجانية
تعزيز توزيع ما يوجد من معلومات بشأن التقييم والرصد ألوضاع الشعاب المرجانية وما  )2(

بموجب خطة الشبكة الدولية لإلجراءات المتخذة بشأن (يتهددها، من خالل الشبكات القائمة 
االستراتيجية، هذا دوًر أساسي لكل من الشبكة العالمية لرصد ) ICRAN(الشعاب المرجانية 
 ").قاعدة بيانات الشعاب المرجانية"الشعاب المرجانية و

 :توسيع استعمال أنظمة اإلنذار المبكر البيضاض المرجان عن طریق  )ه(
عاعي ذي تعزیز وضع الخرائط المعروف للنقاط الساخنة القائمة حاليًا بواسطة مقياس اش )1(

 NOAA)درجـة تحليل عالية تابع لإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي
AVHRR) وذلك بزیادة الترآيز في المناطق المستهدفة والقيام بعمليات للتحقق داخل 

 الموقع؛
تشجيع وآاالت الفضاء والكيانات الخاصة على الحفاظ لنشر ما یلزم من أدوات االستشعار لبدء  )2(

 صميم وتطویر تكنولوجيا متخصصة لرصد المحيطات الضحلة؛ت
جعل منتجات االستشعار عن بعد متاحة بسهولة وبتكلفة منخفضة لعلماء الشعاب المرجانية  )3(

ومدیریها على النطاق العالمي، بقصد توصيل ذلك إلى العلماء والمدیرین المتمرآزین في 
 .البلدان النامية

 المبادرات الجارية
وم دائرة اليونيب للمعلومات والتقييم واإلنذار المبكر في مجال البيئة، بتنسيق طائفة من تق )1(

المعلومات المتاحة المستمدة عن طريق تكنولوجيات االستشعار عن بعد والمنظمات التي تسهل 
 .نشر تلك المعلومات

يقوم آل من ) ICRAN(في نطاق الشبكة الدولية لإلجراءات المتخذة بشأن الشعاب المرجانية  )2(
باستكشاف إدراج ) ICLARM(المرآز العالمي لرصد الحفظ والمعهد االسترالي لعلوم البحار 

" وإتاحة المنتجات المتاحة عن طريق الخرائط من خالل ويب سايت المرآز العالمي ومن خالل 
 .التي تضم صورا باألقمار الصناعية وصورا جوية" قاعدة الشعـاب المرجانية 

 حددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية مهام م
)  لإلنذار المبكرNOAAمثل وضع خرائط (توسيع استعمال أنظمة اإلنذار المبكر الموجودة  )3(

 .ومساندة أنظمة اإلنذار المبكر التي تعمل على أساس شبكة ويب
توى النائي في تعزيز مقدرة الجماعات المحلية على القيام بممارسات على المستوى المحلي والمس )4(

 .سبيل التحقق من الصحة
إيجاد آليات إلتاحة الحصول على صور ذات ترآيز عالي المستوى وذات أطياف متعددة، على  )5(

 .النطاق العالمي
 بناء القدرات - 2

مساندة فرص التدریب والتشكيل المهني لإلخصائيين في مجال التصنيف البحري والبيئة البحریة  )و( 
 .صات العلمية األخرى ذات الصلة، خصوصًا على الصعيدین الوطني واإلقليميوألعضاء التخص
 المبادرات الجارية

أنشطة تدريب مختلفة جارية، ال تتعلق بالضرورة بابيضاض المرجان، ولكن بقضايا صيانة  )1(
يكا المرجان، مثل مبادرة التدريب المتعلقة باتفاقية رامسار لألراضي الرطبة للمستقبل لمنطقة أمر
الالتينية والكاريبي؛ وبرنامج البحار اإلقليمية لمديري المناطق المحمية في الكاريبي؛ وأنشطة 

 .متنوعة تساندها وآاالت العون وبنوك التنمية العالمية واإلقليمية
هناك آثير من األنشطة التدريبية األخرى تجري بوصفها عناصر داخلة في مشروعات وبرامج  )2(

 ببناء القدرات المتعلقة GCRMNوم الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وتق. أوسع نطاقًا
 .برصد وتقييم الشعاب المرجانية من خالل حلقات تدريب عملي خصوصًا في البلدان النامية

 مهام محددة إضافة إلى المبادرات الجارية
 أنشطة بناء القدرات التي زيادة اإلدراج أو المساندة لقضية الشعاب المرجانية واالبيضاض، في )3(

وقدرات ) مثل اتفاقية رامسار، واتفاقية قرطاجنة(تبذل بموجب إتفاقات بيئية متعددة األطراف 
 .األطراف المتعاقدة فيها
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وضع نماذج وآتب دليلية تدريبية موحدة، بشأن تبين وتوثيق حاالت إبيضاض المرجان واستعادة  )4(

 .وضعها الطبيعي الحقًا
جتماعات سنوية في آل منطقة بشأن تقييم الشعاب المرجانية وطرائق رصدها، مع تنظيم ا )5(

الترآيز بصفة خاصة على توثيق إبيضاض المرجان واإلبيضاض المتعلق بالهالك وباإلستعادة 
 .وينبغي إدراج هذه االجتماعات في برامج قائمة، آلما آان ذلك ممكنًا. الالحقة

ماالت الدراسية، في آل منطقة من برنامج البحار اإلقليمية، لتوفير إنشاء صناديق استئمانية للز )6(
زماالت على مستوى التخرج أو ما بعد التخرج، لشخصين على األقل في آل منطقة، للقيام 

 .بدراسات بشأن تكنولوجيا الشعاب المرجانية وإدارتها
 .أو المناطق/تشجيع برامج التبادل بين البلدان و )7(
 . من التنسيق والتعاون بين األنشطة اإلقليمية الجاريةتعزيز مزيد )8(
التشجيع على أن يدرج في التقارير الوطنية التي توضع في نطاق اتفاقيات البحار اإلقليمية  )9(

واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، قسم للتبليغ عن الوقع 
 .تماعي لحاالت ابيضاض المرجان االج–اإليكولوجي واالقتصادي 

إضافة قضية ابيضاض المرجان إلى استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع  )10(
 .البيولوجي بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

تشجيع ومساندة الطرائق المتعددة التخصصات في مجال البحث المتعلق بالشعاب المرجانية  )ز( 
 . االقتصادیة وإدارتها–جتماعية ورصدها وشؤونها اال

 المبادرات الجارية
إن أنشطة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية مقصود  )1(

منها أن تشجع وتساند الُنُهج المتعددة التخصصات في مجال البحث والرصد والشؤون االجتماعية 
 .لمرجانيةاالقتصادية واإلدارة للشعاب ا

إن برنامج البحار اإلقليمية مثل الخطة االستراتيجية للشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب  )2(
 وبرنامج اليونيب البيئي للكاريبي هي CORDIO وما يوجد من برامج مثل ICRANالمرجانية 

 واإلدارة  االقتصادية–برامج آخذة في زيادة القدرة اإلقليمية على رصد الشؤون االجتماعية 
والمناطق األربع العاملة في الوقت الحاضر في إطار خطط الشبكة . المتعلقة بإبيضاض المرجان

جنوب شرقي آسيا، والمحيط الهادئ، : الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية االستراتيجية هي
 .الكاريبي وشرق أفريقيا

 دولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانيةمهام محددة إضافة إلى الخطط االستراتيجية للشبكة ال
إيجاد شبكة رسمية من الوآاالت في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، التي توافق على تبادل  )3(

 .الموظفين على أساس سنوي في مجاالت متصلة بإدارة شؤون الشعاب المرجانية
للتدريب بشأن اإلدارة الساحلية المتكاملة جمع واستيعاب معلومات بشأن ما هو موجود من برامج  )4(

 .وأفضل الممارسات وما يتعلق بها من قضايا في مجال اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية
أو توسيع فرص التدريب لصائدي األسماك ومديري المناطق المحمية ومديري الموارد /وضع و )5(

قليمي، بشأن تقييم الموارد ورصدها، البحرية المتصلة بالموضوع على الصعيدين الوطني واإل
وتأثير مستخدمي الموارد، والمناهج المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية في مجال إدارة الموارد 

البحرية والساحلية، واإلنفاذ والتطبيق، وإدماج المجتمعات المحلية، وتحديد وقياس إنجازات أداء 
 .اإلدارة في بلوغ األهداف وتطبيق المؤشرات

 .أدناه) 2) (ك(ظر النشاط أن )6(
إیجاد شراآات بين أصحاب المصلحة وبرامج مساهمة المجتمعات المحلية وحمالت لتوعية  )ح( 

 .الجمهور وإیجاد منتجات إعالمية تعالج أسباب وعواقب ابيضاض المرجان
 المبادرات الجارية

دارة األنظمة اإليكولوجية البحرية إن آال من المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والندوة الدولية إل )1(
 هما األساس الذي يبنى عليه عمل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ITMEMS)المدارية 
 .الجديد

هناك عدد من المشروعات القائمة في مجالي التوعية وبناء القدرات، في إطار برامج البحار  )2(
 .المرجاناإلقليمية، تسعى إلى زيادة التوعية بشأن ابيضاض 
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إن االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والوآالة  )3(

إدارة  "األمريكية للتنمية الدولية والصندوق العالمي لألحياء البرية قد أنتجت نشرة عنوانها 
رة الفعلية والفورية لإلسهام في اإلدا"  الشعاب المرجانية المبيضة أو المصابة بتلف شديد

للمساعدة على حماية الشعاب وإعادة انعاشها، ولتعزيز البحث الالزم إليجاد األدوات والتدابير 
وباإلضافة إلى ذلك تقصد هذه النشرة إلى زيادة . الكفيلة بتحقيق النجاح على المدى الطويل

ع تغير المناخ على الشعاب التوعية بالحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتخفيف وق
 .المرجانية

نهج الصندوق العالمي لألحياء البرية في مجال حفظ الشعاب المرجانية على النطاق العالمـي  )4(
"Coral Web:" تدريب مديري الموارد، ونشر الثقافة، زيادة الوعي وتنفيذ مشروعات إدارة 

 على تحقيق أهدافها في إدارة الشعاب في المواقع، وذلك لمساعدة مجموعات أصحاب الشأن
 .الشعاب واإلدارة االقتصادية المستدامة، شامًال إيجاد بدائل للممارسات المدمرة المعمول بها

هي اآللية األولى التابعة للمبادرة ) ICRIN(إن الشبكة الدولية لمعلومات الشعاب المرجانية  )5(
هي بذلك تعمل على نشر منتجات الدولية للشعاب المرجانية، المعنية بتوعية الجمهور و

 .المعلومات العامة التي تعالج أسباب وعواقب ابيضاض المرجان
 مهام محددة باإلضافة إلى المبادرات الجارية

سد الفجوة بين العمل العالمي والعمل المحلي باستحداث مبادرات وطنية ودون إقليمية بشأن "  )6(
ة للشعاب المرجانية والندوة الدولية إلدارة األنظمة أنظر المبادرة الدولي" (الشعاب المرجانية 

 ).اإليكولوجية البحرية المدارية بشأن وضع أساس عمل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية الجديد
تجميع المعلومات ذات الصلة المستمدة من التقارير المعنية باألوضاع القائمة للشعاب المعرضة  )7(

د عملية فعالة يستخدمها الجمهور بجميع فئاته ووسائط اإلعالم للخطر إلى غير ذلك، في موا
 .والقطاع الخاص وصانعو السياسة العامة

 تنفيذها/وضع السياسات -3
استعمال اُألطر القائمة للسياسة العامة في سبيل تنفيذ التدابير المتعددة الرامية إلى الحفظ  )ط( 

 العمل الصادر عن المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، ووضع والمبينة خطوطها العریضة في النداء المجدد إلى
وتنفيذ خطط شاملة متكاملة في المناطق البحریة والساحلية التي تستكمل المناطق البحریة المحمية، وذلك بمقياس 

 .یتراوح بين المقياس المحلي والمقياس الوطني
 المبادرات الجارية

ليمية ذات الصلة في نطاق المنطقة الكاريبية األوسع مدى، تجري من على سبيل المثال إن األنشطة اإلق) 1(
 :ضمن ما تجري فيه، ضمن إطار

اتفاقية قرطاجنة وبروتوآوالتها بشأن انسكابات النفط، والمصادر البرية للتلوث البحري وخصوصًا  ●
 .تلويث المناطق المحمية والحياة البرية

 .ية اإلقليمي للعملإطار المبادرة الدولية للشعاب المرجان ●
 .إتحاد دول الكاريبي ●
 لجنة أمريكا الوسطى بشأن البيئة والتنمية  ●
 CARICOM) المجموعة الكاريبية( ●

 مهام محددة إضافة إلى المبادرات الجارية
تقييم األعمال ذات الصلة الجارية في نطاق اُألطر الموجودة وآيف توجه هذه األعمال بصفة  )2(

اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، خصوصًا فيما يتعلق بشؤون مباشرة لمعالجة 
 .الشعاب المرجانية

إدماج الشؤون ذات األولوية التي تبينتها المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والندوة الدولية إلدارة  )3(
دين اإلقليمي األنظمة اإليكولوجية البحرية المدارية فيما هو قائم من سياسات على الصعي

 .والوطني
ة    )4( ات اإلقليمي ن االتفاق ا م ة وغيره ار اإلقليمي رامج البح تعمال ب ري، (اس حن البح ات الش أي اتفاق

ة ار وعن المصادر البري ماك، والتلويث البحري الناشئ عن االتج ك ) ومصائد األس بوصف ذل
 .ية وحمايتهاأدوات لتنمية وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة شؤون الشعاب المرجان
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ى     )ي( رة عل دون مباش ذین یعتم اس ال يش للن ائل الع ة وس ة لكفال افية وبدیل دابير إض اد ت ين وإیج تب

 خدمات الشعاب المرجانية
 المبادرات الجارية

امج  ) 1( ي برن روعات ف ار    CORDIOأن بعض المش د اآلث ى تحدي ز عل دي ترآ يط الهن ة المح ي منطق  ف
ق    االجتماعية لهالك ال  –االقتصادية   مرجان وعلى الخيارات الرامية إلى تخفيف حاالت الهالك تلك عن طري

ة،     داف معين ة ذات أه روعات بحثي ن مش د م ر وضع مزي ة ويقتضي األم ائل عيش بديل اد وس اإلدارة وإيج
ة واالقتصادية في                              ة االجتماعي ى األنظم ه من هالك عل ا يحدث في ع ابيضاض المرجان وم تتحرى عن وق

 .المناطق األخرى
 م محددة إضافة إلى المبادرات الجاريةمها

 االقتصادي البيضاض المرجان على المجتمعات –تجميع معلومات حول الوقع االجتماعي  )2(
 .المحلية التي تعتمد على الشعاب المرجانية

مساندة وتوسيع نطاق المشروعات الموجودة التي تتولى تقييم تأثير ابيضاض المرجان على  )3(
 في المحيط CORDIOية التي تعتمد على الشعاب المرجانية مثل مشروع المجتمعات المحل

 .الهندي
وضع مشروعات رائدة لنقل المجتمعات التي تعتمد على الشعاب المرجانية إلى وسائل عيش بديلة  )4(

 .ومستدامة
تحدة الشروع في جهود إلیجاد تدابير مشترآة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم الم )ك(

 :اإلطاریة لتغير المناخ واتفاقية األراضي الرطبة، بشأن ما یلي
 وضع نهج لتقييم األخطار الواقعة على أنواع الشعاب المرجانية من جراء اإلحترار العالمي؛ )1(
 بناء قدرات للتنبؤ بآثار االبيضاض المرجاني ورصده وما يتصل به من حاالت هالك؛ )2(
  استجابة البيضاض المرجان؛تبين نهج لوضع تدابير )3(
 .تقديم التوجيهات الصادرة للمؤسسات المالية بما فيها مرفق البيئة العالمية، لمساندة تلك األنشطة )4(

 المبادرات الجارية
نقل األمين التنفيذي إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ الرأي القائل بوجود دالالت  )1(

 المناخ هو من األسباب الرئيسية لالبيضاض المرجاني الخطير الذي حدث آافية على أن تغير
وفي هذا الصدد، . أخيرًا، وأن هذه الداللة آافية لتبرير تدابير عالجية تتخذ طبقا للنهج التحوطي

أجرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية والفريق الحكومي 
عني بتغير المناخ حوارًا الستكشاف التكامل بين شواغل التنوع البيولوجي وتنفيذ الدولي الم

 .االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوآول آيوتو
ويقال له مشروع التكيف (المشروع الكاريبي لمرفق البيئة العالمية بشأن التكيف مع تغير المناخ  )2(

 .(CPACC project)) الكاريبي
 لمحددة إضافة إلى المبادرات الجاريةالمهام ا

تشجيع وتنفيذ خطط عمل مشترآة مع اتفاقات ومنظمات ومبادرات أخرى، تشمل لجنة التنمية  )3(
المستدامة، والفاو واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط أعمالها، والمنظمات اإلقليمية التجارية 

البحرية من األنشطة البرية، والمبادرة الدولية واالقتصادية، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة 
وبصفة خاصة تقييم وتنسيق األنشطة التي . للشعاب المرجانية وبرنامج اإلنسان والغالف الحيوي

 .تم االتفاق عليها بموجب اتفاقيات بيئية متعددة األطراف بشأن الشعاب المرجانية
مشروع (لمية بشأن التكيف مع تغير المنـاخ جمع مخرجات المشروع الكاريبي لمرفق البيئة العا )4(

أعاله ونشر النتائج المستخلصة ‘ 4 ‘–‘ 1‘) ك(بوصفها إسهامًا في األنشطة ) التكيف الكاريبي
 .من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغير ذلك من اآلليات

يد من اإلرشاد قد يقتضي األمر مزيدًا من وضع تدابير االستجابة البيضاض المرجان وتقديم مز )5(
 .المحتمل للمؤسسات المالية، بما فيها مرفق البيئة العالمية

تشجيع منظمة األغذیة والزراعة ومنظمات مصائد األسماك اإلقليمية على وضع وتنفيذ تدابير  )ل(
 .لتقييم وتخفيف وقع االرتفاع في درجة حرارة سطح البحر على مصائد األسماك
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 المهام المحددة

ي اآلثار التي يمكن أن تكون ضارة ناشئة عن التغيرات في األنماط األقيانوغرافية وما التحقيق ف )1(
 .ينشأ عنها من وقع على أرصدة سمكية، من جراء ارتفاع درجة حرارة سطح البحر

إيجاد مناطق عدم صيد أسماك والحد من وسائل صيد األسماك لحماية مناطق التكاثر وإيجاد  )2(
 .مهرب لألسماك

فاذ تشريع ُيحظر الممارسات المدمرة في صيد األسماك، والتي تلحق مزيدًا من الضرر إن )3(
 .باألنظمة اإليكولوجية للشعاب المرجانية

التحقيق في استراتيجيات إدارة مصائد األسماك في الشعاب المرجانية التي قد ُتثبت استدامتها  )4(
في تعاون (ولوجية التي تنتج تلك األرصدة، عمليًا فيما يتعلق باألرصدة السمكية واألنظمة اإليك

 ).مع الفاو
الترآيز على أن ابيضاض المرجان یمكن رصده باعتباره إنذارًا مبكرًا لوقع اإلحترار العالمي  )م(

على األنظمة اإلیكولوجية البحریة، وعلى أن إنهيار األنظمة اإلیكولوجية للشعاب المرجانية یمكن أن یؤثر في 
 .ولوجية للنظام البحري األوسع مدى التي تمثل الشعاب المرجانية جزءًا منهالعمليات اإلیك
 المهام المحددة

أي اإلحترار (التسليم بأن ابيضاض المرجان إنما هو استجابة لعملية تراآمية من الضغوط  )1(
 العالمي هو عامل الضغط األوسع انتشارًا في العالم، غير أنه توجد أيضًا ضغوط معروفة من فعل

ووضع برامج تربوبية تعالج نهج األنظمة اإليكولوجية إلدارة ). اإلنسان تؤدي إلى تفاقم األحداث
الشعاب المرجانية وتعالج العالقة بين العوامل اإليكولوجية لتلك الشعاب وارتفاع درجة حرارة 

 .سطح البحر وغير ذلك من الضغوط الناشئة بفعل اإلنسان
مة بين حاالت ابيضاض المرجان وبيانات األرصاد الجوية على المدى التحقيق في العالقة القائ )2(

 .الطويل
مثل (وضع برامج تثقيفية بشأن العالقة بين الشعاب المرجانية واألنظمة البحرية األوسع مدي  )3(

 ).تأثير فقدان الشعاب المرجانية على مصائد األسماك وعلى المجتمعات المحلية إلى آخره
لترابط وعلى أوجه عدم اليقين في العالقات بين األنظمة البحریة والبریة الترآيز على ا )ن(
 .والمناخية

 التمويل -4
تعبئة البرامج واآلليات الدولية لتقدیم المساعدة اإلنمائية المالية والتقنية للتنمية، وآذلك تعبئة  )س( 

 .الموارد الوطنية وموارد القطاع الخاص لمساندة التنفيذ
 ةالمهام المحدد

 .تشجيع برامج تبين العالقة بين المساعدة اإلنمائية المالية والتقنية وتمويل المشروعات البيئية )1(
تبين آليات المساعدة المالية والتقنية من مصادر وطنية خاصة، لمساعدة المجتمعات المحلية  )2(

 .المتضررة بسبب ابيضاض المرجان
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  الثانيالتذييل
 ور المادي للشعاب المرجانية ودمارهاعناصر لخطة عمل بشأن التده
 في برنامج العمل 2/3 ينبغي إدراجها في الهدف التشغيلي 6/3األنشطة التالية التي أقرها مؤتمر األطراف في مقرره 

 : المفصل 
إجراء تحليل شامل لوضع واالتجاهات في األنظمة اإليكولوجية العالمية . التقييمات والمؤشرات )أ( 

، شاملة تحديد المؤشرات UNEP/CBD/SBSTTA/6/4ية مع األخذ في االعتبار الوثيقة للشعاب المرجان
 االقتصادية المترتبة على تدهور ودمار الشعاب –الستمرار الرصد وتحديد اآلثار اإليكولوجية واالجتماعية 

 .المرجانية
تي تشجع على الحفظ  تبين الممارسات في اإلدارة والتكنولوجيات والسياسات العامة ال.اإلدارة )ب( 

واالستعمال المستدام لألنظمة اإليكولوجية للشعاب المرجانية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي بحري، بقصد التصدي 
أي اإلفراط في صيد األسماك، تطوير السواحل، الممارسات الهدامة في صيد األسماك، (للتهديدات التي تم تبينها 

وتبين النهج ) ، التلوث الناشئ عن األنشطة البحرية، واالستخدامات الترفيهيةالتلوث الناشئ عن األنشطة البرية
 .اإلدارية القابلة لالستدامة

 تعزيز قدرات األطراف والمناطق والمجتمعات المحلية وغيرهما من أصحاب .بناء القدرات )ج( 
رتبط بها من تنوع بيولوجي بحري، من المصلحة على اإلدارة المستدامة لألنظمة اإليكولوجية للشعاب المرجانية وما ي

أجل الحفاظ على المنافع الناجمة عن أنظمتها اإليكولوجية وفي سبيل تعزيز الوعي واألعمال المسؤولة لمنع وتخفيف 
 .التدهور والدمار المادي الذي يلحق بالشعاب المرجانية وآثاره على التنوع البيولوجي البحري

وجد من برامج، وتعبئة مزيد من اآلليات في سبيل تقديم المساعدة  تبين وتشجيع ما ي.التمويل )د( 
 .اإلنمائية المالية والتقنية، لمساندة تنفيذ األنشطة التي تعالج التدهور والدمار الماديين للشعاب المرجانية

تربية وتوعية الجمهور وصانعي السياسة العامة وغيرهم من أصحاب . التربية وتوعية الجمهور )ه( 
 االقتصادية لألنظمة اإليكولوجية للشعاب المرجانية وبأهمية األخذ بنهج –لحة بالقيم اإليكولوجية واالجتماعية المص

 .النظام اإليكولوجي لحفظها وإدارتها إدارة مستدامة
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 ااتذييل الثالث

 11/عناصر إطار إدارة التنوع البيولوجى البحرى والساحلى

   الغرض من اإلطار—أ 

امل إلدارة شؤون التنوع البيولوجى البحرى والساحلى ينبغى أن يحقق االهداف الثالثة لألتفاقية إن اإلطار الش -1
وهى حفظ التنوع البيولوجى، االستعمال المستدام للتنوع البيولوجى، والتقاسم العادل للمنافع المستمدة من استعمال 

 .الموارد الجينية
قوم بدور تحوطى للمساعدة على وقف ضياع التنوع البيولوجى من شأن هذا اإلطار أن يكون بمثابة تأمين أو ي -2

 .وعلى إعادة إنعاشه بصرف النظر عن معرفتنا الغير المكتملة للبيئة البحرية
إن اإلطار ينبغى أن يعالج جميع عناصر التنوع البيولوجى آما جاءت فى المرفق األول باإلتفاقية، بما فى ذلك  -3

 .اع واألنظمة االيكولوجيةالمستويات الجينية ومستوى األنو
ومعظم األنواع تمر بمرحلة . إن األنظمة االيكولوجية البحرية تشمل عناصر أعماق البحار وعناصر المحيطات -4

ونتيجة لذلك تعتبر األنظمة البحرية أنظمة مفتوحة آما أن اليرقات يمكن أن تكون وصالت . متنقلة فى دورة حياتها
 ممكن أن تكون (connectivity)ومعنى ذلك أن قضايا اإلتصالية . ضها عن بعضبين الموائل البحرية البعيدة بع

 واحدة لن تستطيع لحماية جميع MCPAهامة فى تصميم إدارة شؤون التنوع البيولوجى البحرى آما أن منطقة 
الشبكة على حجم وينبغى أن تكون هذه . ولذا فالبد من نهج يشمل شبكة من هذه المناطق. التنوع البيولوجى فى المنطقة

إن هذا النهج اإلقليمى ينبغى أن يعالج قضايا النسبية على نطاق . مناسب، وهو أمر يقتضى أحيانًا سلوك نهج إقليمى
إقليمى وليس وطنى، مثًال عندما يملك بلد أو تملك حفنة من البلدان معظم الموائل أو جميع الموائل التى من نمط معين 

 .ن نوع معينأو تملك األواهل العالمية م

   عناصر اإلطار—ب 

إّن إطارًا فعاًال ألدارة شؤون التنّوع البيولوجي البحري والساحلي ينبغي أن يتضّمن ممارسات وخطوات  -5
لإلدارة المستدامة لحماية التنّوع البيولوجي على مدى البيئة البحرّية والساحلّية الواسعة، شاملةًُ شبكة متكاملة من 

 : الساحلّية المحمّية تشمل ما يليالمناطق البحرية و
ض    )أ( ذلك أو ُتخفَّ تبعد آ تخراجية وُتس تعماالت اإلس ا اإلس تبعد منه ة ُتس فة تمثيلي اطق ذات ص من

 الضغوط البشرية الثقبلة األخرى إلمكان اإلستمرار أو اإلسترداد في سالمة وهيكلة وأداء األنظمة اإليكولوجية؛
ة أ        )ب( ة وساحلية محمّي وجي في المجاالت                 مناطق بحري ّوع البيول خرى يمكن أن تستكمل أهداف التن

ظ و                     دات في سبيل حف ا التهدي دار فيه ي ُت ابقة، الت وجي         /المشار اليها في الفقرة الس ّوع البيول تدام للتن أو األستعمال المس
 وبذلك يمكن أن ُيسَمح فيها باإلستعماالت اإلستخراجية؛

 هو أمر يختاره البلد 11 في التوصية 2 و 1ساحلية المحمّية من الفئتين إن التوازن بين المناطق البحرية وال -6
وأّنه ينبغي للبلد عند اختياره التوازن المنشود أن يراعي مشورة الفريق المخصَّص القائلة بأّن بعض األهداف مثل 

 .ألولىالمناطق التي ُتعدُّ مناطق علمية مرجعّية ال يمكن تحقيقها إّال من خالل األخذ بالفئة ا
ينبغي لهذا اإلطار أن يأخذ في الحسبان المتطّلبات الوطنية في ما يتعّلق بمصالح المجتمعات األصلية   -7

زآذلك، إذا لزم األمر، فرص ُتتاح . والمحّلّية مثل الممارسات الروحية والثقافية والمصالح اإلحتماعية اإلقتصادية
وآذلك، إيجاد فرص لحماية . اء وإدارة مناطق بحرية وساحلّية محمّيةلمشارآة المجتمعات األصلّية والمحّلّية في إنش

 .وتعزيز ما لديها من معرفة وإبتكارات وممارسات

  مناطق ذات صفة تمثيلية یستبعد إمكان اإلستخراج منها —ج 

 ينبغى أن تدار الشبكات األولية من المناطق المختلفة آى تصان سالمتها وهيكلتها وأداؤها، وقوتها -8
االستردادية، وبقاؤها وجمالها أو إلتخاذ خطوات استعادة أو إنعاش للتنوع البيولوجى وأن توازى الفئتين األولى 

وينبغى أن تشمل تلك الشبكات طائفة آاملة من األنظمة االيكولوجية البحرية والساحلية . IUCNوالثانية من فئات الـ 
، وأن تكون محمية من اآلثار البشرية وآثار )الفريدة أو الخاصةشاملة المناطق ذات الصفة التمثيلية والمناطق (

والغرض الرئيسى من هذه الشبكة األولية هو توفير قيم ذاتية تسمح لنا بأن نتفهم على نحو افضل . األنواع الغريبة
د يحدث فى إدارتنا البيئة البحرية والساحلية وأن نسهم فى إنعاش البيئة البحرية وتكون بمثابة تأمين ضد الفشل الذى ق

                                                 
 . ، المرفق الرابع)باء (8/3من التوصية /  11
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 االقتصادى، واالستعمال المستدام لمصائد –ولكن الشبكة ستسهم ايضًا فى تحقيق الرفاهه االجتماعى . لتلك البيئة

 .األسماك فى المناطق المتاخمة وفى تمتع الجمهور
. وجى البحرى آلهإن الشبكة األولية ينبغى أن تمثل جميع األنظمة االيكولوجية وتضم أمثلة على التنوع البيول -9

وينبغى أن تضم قدرًا آافيًا من المساحات والنسخ المتكررة بحيث تستطيع الوفاء باألهداف المنشودة وتكون قابلة للبقاء 
ولم يستطع الفريق أن يتبين أية صيغة بسيطة لتبين ما إذا آانت شبكة ما هى . على مر الزمن من الناحية االيكولوجية

بيد أن الخبرة فى عمل المناطق ). مثًال تنوع الموائل(فإن ذلك يرتهن بالظروف المحلية، شبكة ذات صفة تمثيلية، 
 MCPA والمنشورات العلمية آلها تبين أن بضعة MCPAالمحمية األرضية والعمل الذى جرى حتى اآلن على الـ 
 .صغيرة لن تكون شبكة ذات صفة تمثيلية وقابلة لالستدامة

ة البحرية فمعناها أن إزالة أية أحياء أصلية سوف يمنع إال بالقدر الالزم للسماح أما الحماية من وقع األنشط -10
أى أن المناطق المحمية لن يرفع منها شئ، ويعنى آذلك أن الممارسات األخرى (بالبحث العلمى األساسى وبالتعليم 

 تعيش عليها الكائنات والتغيرات سوف يكون لها وقع محسوس على التنوع البيولوجى مثًال تغيير المادة األساسية التى
سوف تمنع أو يتم التحكم ) فى تحرآات الرواسب، والتلويث، واإلضطراب الذى يلحقه الزائرون باألنواع الحساسة

 .فيها
والبد للشبكة األولية أن يكتب لها البقاء الدائم فى مواجهة التهديدات المتغيرة وفى مواجهة التغيير البيئى  -11

 ينبغى أن تكون دائمة وبقاؤها قد يكون متوقفًا على أمور مثل MCPAإن هذه الـ ).  تغير المناخمثًال(الطويل األجل 
سواءًا  (MCPAs الفردية واإلتصالية بين الـ MCPAطبيعة الحماية القانونية ووجود نسخ مكررة وتصميم الـ 

 ).المباشرة أو عن طريق الشبكات الثانوية باعتبارها همزات وصل
 من أن توصل الجمهور هو شئ يمكن تشجيعه لتوليد تعليم ووعى وتمتع إال أن هذه المنافع وعلى الرغم -12

وقد يقتضى األمر التحكم . ينبغى أن تعامل على أساس أنها منافع ثانوية بالقياس إلى األغراض األساسية اآلنفة الذآر
 . للحيلولة دون حدوث وقع غير مقبولMCPAفى توصل الجمهور إلى الـ 

ى أن تكون الشبكات موزعه جغرافيًا على المناطق البيوجغرافية وأن تقوم على أساس األنظمة وينبغ -13
 .االيكولوجية بدًال من الترآيز على نوع معين بمفرده

  الشبكة من المناطق البحریة والساحلية المحمية التي ُیسمح بها باالستعماالت االستخراجية —د 
 المحمية الثانوية ستحتوى مناطق خاضعة لرقابة محددة على المواقع إن شبكة المناطق البحرية والساحلية -14

ذات الغرض المحدد فى مجال التنوع البيولوجى أو التى لها أثر معترف به فى مجال التنوع البيولوجى وهى مناطق 
أهداف أخرى، ويمكن أن تكون لهذه الرقابات . IUCNتوازى الفئات الثالثة والرابعة والخامسة أو السادسة لدى الـ 

مثًال الحد من الصيد (مثل األهداف االقتصادية أو االجتماعية، وتشمل الرقابات مثًال الرقابة على طرائق الصيد 
الموائل، ) بتشديد الواو(مثل األنواع التى تكون (والرقابات على إزالة بعض األنواع ) بطريقة تجريف القيعان

 .ث والترسيبواإلغالقات الدولية والرقابات على التلوي
ومن األدوار الهامة التى تقوم بها هذه المناطق الحفاظ على االتصالية عبر الشبكة آلها وحماية مراحل دورة  -15

، وحماية المناطق )مثًال نتيجة للمسلك المتبع فى التوالد والفقس (MCPAالحياة الخارجة عن الشبكة األولية من الـ 
 .األساسية من التهديدات

 لمستدامة للبيئة األوسع نطاقًا اإلدارة ا —ه 

 سيكون مقرها فى إطار من ممارسات اإلدارة المستدامة على البيئة البحرية والساحلية MCPAإن شبكة الـ  -16
 .األوسع نطاقًا

وممارسات اإلدارة المستدامة على البيئة البحرية والساحلية األوسع نطاقًا يمكن ان تشمل قيودًا عامة تنطبق  -17
، وقيودًا على مواقع معينة تفرض ألغراض )مثًال فرض حظر على بعض طرائق الصيد الهدامة(ا، على المنطقة آله

مثًال القيود على التجريف القاعى لحماية الكابالت، أو المناطق المقيدة ألغراض (ال تمت إلى التنوع البيولوجى، 
 :رائق شتى، تشمل ما يلى إن هذه الممارسات يمكن أن تسهم فى حماية التنوع البيولوجى بط). دفاعية

 الفردية، وتهدد فى خاتمة المطاف MCPAإدارة شؤون قضايا أوسع انتشارًا تهدد فاعلية الـ  )أ(
وتنشأ هذه التهديدات عادة من مصادر أرضية وتشمل قضايا مثل نوعية الماء . المقصود من الشبكات اإلقليمية

 والترسيب؛
مثًال القيود على التجريف القاعى للحيلولة دون اإلضرار (جى توفير منافع مباشرة للتنوع البيولو )ب(

 ).بالكابالت يمكن أن تحمى أيضًا التنوع البيولوجى الحساس للمرجانيات واالسفنجيات
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حماية أنواع داخلة فى التنوع البيولوجى البحرى والساحلى يصعب معالجتها عن طريق تدابير تتعلق  ) ج(

ات صيد السمك التى تسبب األسر الجانبى ألنواع مثل طائر األلباتروس والثدييات مثًال القيود على ممارس(بالمواقع 
 البحرية والسالحف؛

 .MCPAs، مثًال بالسماح بتحرك اليرقات بين الـ MCPAsتخفيض اآلثار على الترابطات بين الـ  ) د(

   المساندة الدولية إلنشاء وإدارة شبكات من المناطق البحریة والساحلية المحمية—و

ويوجد عدد من الطرائق . MCPAsتبين الفريق وجود عدد آبير من العوائق التى تعرقل إنشاء وإدارة الـ  -18
 :وبصفة خاصة يستطيع المجتمع الدولى . التى يستطيع بها المجتمع الدولى أن يساعد على تذليل تلك العوائق

 ؛MCPAأن يسدى مساندة مالية وتقنية وغيرها لعمل الـ  ) أ(
 والحوافز الضارة التى MCPA تبين وإزالة العوائق التى تمنع إنشاء الـ أن يساعد على ) ب(

 .تسبب األنشطة غير المستدامة فى البيئة البحرية والساحلية
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 عناصر إطار إدارة التنوع البيولوجى البحرى والساحلي

 

 أعالى البحار والیة وطنية أرض

MCPA شدیدة 
 الحمایة

 إدارة بحریة وساحلية
 أوسع نطاقًا

 جزیرة

MCPAثانویة  

MCPA شدیدة 
 الحمایة

MCPA شدیدة 
 الحمایة

 إدارة بحریة وساحلية
 أوسع نطاقًا

MCPAثانویة  
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 التذييل الرابع

 ):3(عنصر البرنامجي أولویات البحث، شاملة البحث الرائد ومشروعات الرصد بال
 11/المناطق البحریة والساحلية المحمية 

تهدف أولويات البحث والمشروعات الرائدة اآلتية، إلى استكشاف وتعزيز الروابط بين المناطق المحمية 
وارد وتحقيق غاية االستعمال المستدام للم. البحرية والساحلية واالستعمال المستدام للموارد الحية البحرية والساحلية

ولذا فإن عددا من األولويات فى البحث . MCPAالحية يتوقف على السياق االجتماعى واالقتصادى والثقافى لكل 
الفقرة دال من ( على حجم األواهل وديناميكياتها  MCPAأما آثار الـ . MCPAيرآز على هذا الجانب من الـ 

، واألولوية )تغير المناخ) (د (3-2واألولوية ) والنسبيةاالتصالية  (1-2فيجرى بحثها من خالل األولوية ) الصالحيات
النسبة المئوية من ) (ب (6-3واألولوية )  وموقعه بالقياس إلى ديناميكية األنواع والموائلMCPA حجم الـ (3-1

 ).الحماية الالزمة بالقياس إلى حجم وديناميكية األواهل المحلية
 MCPAs إنشاء شبكة عالمية من الـ  —ألف 

 .MCPAsوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية وعالمية نحو إنشاء شبكات من الـ : 1-1ولویة األ
 :مشروع رائد 

تسترعي األطراف والهيئات اإلقليمية والمنظمات ذات الصلة إنتباه أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع  )أ(
  .MCPAالبيولوجي إلى المبادرات القائمة والمقررة لتطوير شبكات 

 وتنفيذ تلك MCPAs مشروع استراتيجيات موجهة نحو التدابير الفعلية إلنشاء شبكات من الـ  )ب(
 .االستراتيجيات، بحيث تتمشى مع المبادرات اإلقليمية، مثًال بعقد ورشات إقليمية

  والنظام العالمىMCPAs  قوائم جرد وتقييم للـ —باء 

 . الموجودMCPAsالتصالية والنسبية لنظام الـ تقييم الصفة التمثيلية وا:  1-2األولویة 
 :مشروعات رائدة 

القيام بمبادرات لوضع خرائط لألنظمة االيكولوجية والموائل داخل المناطق واألنحاء  )أ (
البيوجغرافية، وتحديد المستوى األدنى لفئات الموائل العريضة الالزمة لتقييم الطابع التمثيلى 

.  الموجودةMCPAsآقاعدة لتقييم الطابع التمثيلى لشبكة الـ واستعمال ذلك . MCPAلشبكات الـ 
وينبغى أن يستعمل هذا العمل إطارًا رفيع المستوى يتمشى مع أساس عمل وضع قائمة الجرد 

 .ومن النهوج الممكنة فى هذا العمل عقد ورشات إقليمية. العالمية
ومـة لتقييم ما يوجد من شبكـة الـ تقييم االتصالية لتحديد المناطق البيولوجية وتطبيق هذه المعل )ب (

MCPAsوآذلك لتبين مجاالت األولوية للمستقبل . 
، إقليميًا وعالميًا، فى سبيل الحفظ واالستعمال المستدام MCPAsتقييم فعالية الشبكة الحالية للـ  )ج (

 .لألنواع المهاجرة
ا يسم                 : 2-2األولویة   وطنى بم ى الصعيد ال ات المناسبة عل اد قواعد البيان ـ       إيج يم أطر ال ى نطاق   MCPAsح بتقي  عل

ـ         ). عالمى/ إقليمى(أوسع  ين ال اط ب ا يوجد من أنم ين م ات لتب د االحتياجات ذات   MCPAs واستعمال هذه البيان  لتولي
 .األولوية للبحوث والنهوج المستقبلية المتعلقة باإلدارة التواؤمية

 :مشروعات رائدة 
وما يتصل به من مشورة ) أنظر المرفق الرابع أدناه(مية اإلطار الرفيع المستوى لقائمة الجرد العال )أ (

 .للمديرين الوطنيين بشأن قوائم الجرد الوطنية
إيجاد قواعد بيانات وطنية لتقييم الشبكات الموجودة المختارة، من وطنية وإقليمية، مع إختيار أمثلة من  )ب (

 .طائفة المواقف السياسية واالقتصادية والبيوجغرافية
وتقديم اسهام .  حسب المناطقMCPAsاض عالمى للوضع القائم حاليًا فى معرفة الـ القيام باستعر )ج (

 .بشكل يكون مفهومًا للمديرين وراسمى السياسة
 .تبين أفضل المؤشرات لتقييم فعالية اإلدارة على مستويات مختلفة داخل نظام شامل: 3-2األولویة 

 :مشروعات رائدة 

                                                 
 .، المرفق األول)باء (8/3من التوصية  /  11
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يم الفعالة، شاملة مؤشرات، بشأن عدد من المواقع الموجودة وضع واختبار سلسلة من تدابير التقي )أ (

والمواقع الرائدة المختارة ). مؤشرات بيولوجية، واجتماعية اقتصادية، وقائمة على أساس الحكم(
 .ينبغى أن تغطى طائفة من المناطق الباردة والمعتدلة المناخ والمدارية الحارة

 .بأآملها MCPAوضع مناهج لتقييم فعالية شبكات الـ  )ب (
 استجابة لتغير محتمل ألنماط توزيع األنواع والموائل، MCPAsوضع مناهج لمواءمة إدارة الـ  )ج (

 .وهو تغير قد يؤدى إلى تغير المناخ

 MCPAs تنفيذ شبكات الـ  —جيم 

 .نطقة بالذاتإيجاد توافق اآلراء والمساندة الوافية لحماية التنوع البيولوجى من خالل نهوج متعلقة بالم: 1-3األولویة 
 :مشروع رائد 

مثًال التغييرات فى األنواع والتغييرات فى الموائل والتغييرات (التدليل على المنافع الطويلة األجل  )أ(
أهمية آافية، وذلك /الناشئة عن موائل وأنظمة ايكولوجية لها أتساع آاف) فى األنظمة اإليكولوجية

 .عن طريق القيام بدراسات حاالت
 . فى البلدان التى تنقصها هذه المعاييرMCPAsوضع المعايير الختيار الـ : 2-3األولویة 

 :مشروع رائد 
، وذلك MCPAإيجاد نموذج فكرى وأمثلة على أفضل الممارسات فى مجال معايير اختيار الـ  )أ(

 .بالقيام بعمل متصل الحلقات فى عدد صغير من البلدان المختارة
 .، خصوصًا من حيث تخفيف وطأة الفقرMCPAsجتماعية واالقتصادية للـ تعزيز اآلثار اال: 3-3األولویة 

 :مشروعات رائدة 
، لتحقيق اإلشراك الفعال MCPAsوضع نهوج حساسة من الناحية الثقافية بشأن إيجاد وإدارة الـ  )أ (

 . ألصحاب المصلحة األصليين وذوي العالقة حسب المالئم
ويمكن أن يتم ذلك بتجميع ونشر دراسات . MCPAs إليجاد نهوج تواؤمية فى إيجاد وإنشاء الـ )ب (

الحاالت عن أفضل األمثلة وأسوأها عن درجة تفهم طريقة تصرف المجتمعات المستهدفة 
أن يؤثر فى نجاح الـ " تصريف األعمال"وعن الطريقة التى يمكن بها لـ ) ثقافيًا/ اجتماعيًا (

MCPAالتى أنشئت وتجرى إدارتها . 
وطنى    MCPAsفعالة، أى شبكات بين الـ      " شبكات تعلم "د  إيجا: 4-3األولویة   دولى   /  على الصعيد ال ذه    : ال ار ه واختب

 .المناطق االختبارية/ الشبكات بعد إنشائها فى طائفة من البلدان
 :مشروعات رائدة 

 لتمكينهم من المشارآة والتعلم MCPAsأصحاب المصلحة فى الـ / إنشاء شبكات من المجتمعات )أ (
 .من الخبرات

تجميع المعلومات من شبكات التعلم الموجودة وإصدار ارشادات لتشغيل تلك الشبكات على أساس  )ب (
 .هذه الخبرات

 . وإدارتهاMCPAإيجاد طرائق فعالة إلماج المعرفة التقليدية فى إنشاء الـ : 5-3األولویة 
 :مشروع رائد 

تكرات بإشراك المجتمعات وضع خطوط توجيهية إلدماج المعرفة التقليدية والممارسات والمب )أ(
 ومساندة تلك الخطوط بتجميع ونشر دراسات MCPAاألصلية والمحلية، فى إنشاء وإدارة الـ 

مثًال (حاالت تتناول طائفة واسعة من األمثلة المستمدة من أماآن جرت فيها تلك المبادرات 
 ).نيوزيالندا، شيلى، منطقة الكاريبى الواسعة

ة  تراتي: 6-3األولوی ـ وضع اس اج ال ل  MCPAsجيات إلدم ى الطوي وطنى واإلقليم ى التخطيط ال بكات ف اء الش  وإنش
 .األجل

 :مشروعات رائدة 
 .وضع استراتيجيات تقوم على الخبرة السابقة واالحتياجات المستقبلية لطائفة المناطق الجغرافية )أ (
ط مع برامج الرصد وضع طرائق لتقييم النسبة المئوية للحماية غير االستخراجية الالزمة، فى تراب )ب (

 .الوطنية، تبعًا لحجم وديناميكية المجتمعات المحلية
 .إدماج اعتبارات الترسيب وجودة الماء فى عمليات التخطيط واإلدارة )ج (
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 التذييل الخامس

 أولویات البحث والرصد المرتبطة
   13/تربية األحياء البحریة ): 4(بعنصر البرنامج 

وجي           في الوقت الحالي ال توجد معلومات     وع البيول ى التن ة عل اء البحري ة األحي ار تربي ة متاحة حول آث  آافي
ار    دى                        . وتخفيف تلك اآلث ارات والممارسات ل ارف واالبتك ود من خالل استعمال المع د من الجه ذل مزي ذا ينبغي ب ول

 :المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو مالئم، وذلك في المجاالت اآلتية
 : العامة االحتياجات البحثية )أ(

ة                     )1( اء البحري ة األحي ع تربي ة لرصد وق وضع برامج بحثية لمساندة إيجاد برامج رصد فعال
 على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 وضع معايير للحكم على الطابع الجاد آلثار تربية األحياء البحرية على التنوع البيولوجى؛ )2(

 بية األحياء المائية على التنوع البيولوجي؛إنشاء برامج رصد الحقة لتبين آثار تر )3(

القيام ببحوث عن وقع األنواع البحرية المتهربة من التربية البحرية على التنوع  )4(
 البيولوجي؛

وضع معايير لمعرفة متى يكون تقييم الوقع البيئي الزما؛ ولتطبيق تقييمات الوقع البيئي  )5(
ياق الخطوط التوجيهية التي ساندها مؤتمر على جميع مستويات التنوع البيولوجي في س

 ؛)الجينات ، األنواع ، األنظمة اإليكولوجية ( ألف 6/7األطراف بموجب مقرره 
 . المرفق الثاني6/10والتوصيات التي يساندها المقرر 

 مع مالحظة أن تعريفات الفاو للمصطلحات هي تعريفات منحرفة نحو صيد األسماك  )6(
يحتاج األمر إلى توسيع نطاق هذه المصطلحات فيما ) capture(ر البحرية بطريقة األس

 يتعلق بالمصطلحات المتصلة بتربية األحياء المائية؛

 تعزيز التقييمات العالمية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ )7(

 :البحوث المتعلقة بآثار تربية األحياء البحرية على التنوع البيولوجي )ب(

 رة الموارد الجينية ، بالنسبة لألرصدة الحاضنة والفاقسة؛وضع خطط إلدا )1(
 البحث الرامي إلى تفهم اآلثار الجينية لتطويرات البيوتكنولوجيا في تربية األحياء المائية؛ )2(
ا واألواهل                     )3( ي تجرى تربيته البحث الرامي إلى تفهم الترآيبة الجينية لكل من األواهل الت

 :اآلبدة، شاملة ما يلي
 ر التلويث الجيني الناشئ عن األواهل التي تجرى تربيتها على األواهل اآلبدة؛آثا •
 الحفاظ على البقاء الجيني لألواهل التي تجرى تربيتها؛ •
هى دراسات مرشحة الستعمالها في   ) الجوانب الجينية منها  (دراسات األواهل اآلبدة     •

 التربية البحرية؛
 :البحرية على تنوع األنواعالبحوث المتعلقة بوقع تربية األحياء  )ج(

ة                        )1( ادرة العالمي رابط مع المب ك في ت تم ذل ة، ويمكن أن ي مساندة دراسات التصنيف العالمي
 للتصنيف؛

مساندة الدراسات الرامية إلى وضع وتطوير التربية المسؤولة لألحياء المائية، باستعمال  )2(
 األنواع األصلية؛

 لتجميع البذور؛) by-catch( من األسر الجانبي وضع وتطوير منهجيات وتقنيات للحد )3(
 :البحث المتعلق بوقع تربية األحياء البحرية على تنوع األنظمة اإليكولوجية )د(

ة     )1( يط تربي بيل تخط ي س ة ف درة الحامل اذج المق ة ونم درة الحامل أن المق راء بحوث بش إج
 األحياء المائية، خصوصًا معدالت تكوين األرصدة؛

املة للتقييم الكمي والنوعى آلثار تربية األحياء البحرية على التنوع البيولوجي دراسات ش )2(
 لألنظمة اإليكولوجية المائية المختلفة، على أن يتم اختيارها على اساس درجة حساسيتها؛

                                                 
 ، المرفق ، الصادرة عن الهيئة الفرعية )جيم (8/3من التوصية  /  13



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
Page 75 

  
ة صيد السمك              )3( ى مصائد األسماك البحري ي يفرضها عل ة التنافسية الت بحوث عن الطبيع

 ؛(culture) وطريقة التربية (capture)بطريقة األسر 
ات         )4( ات والهرمون ل الكيماوي دخالت ، مث ار الم م آث ين تفه ى تحس ة إل ات الرامي الدراس

 والمضادات الحيوية واألعالف، على التنوع البيولوجي؛
وع                 )5( ى التن دة عل واع اآلب ا واألن ي تجرى تربيته واع الت بحوث عن وقع األمراض فى األن

 البيولوجي؛
 : االقتصادية، واثقافية، والسياسة، والتشريع– متعلقة بالجوانب االجتماعية بحوث )ه(

اء               )1( ة األحي ة، لتنظيم نشاط تربي ات االقتصادية والمالي دراسات مقارنة عن التشريع واآللي
 البحرية؛

وضع معايير آمية ونوعية لتقييم وقع تربية األحياء البحرية على البيئة شاملة الوقع  )2(
 ، المرفق الثاني؛6/10 واالجتماعي آما هو مشار إليه في المقرر الثقافي

 :برامج الرصد  )و(
 مساندة برامج الرصد على الصعيد العالمي لألمراض المتصلة بتربية األحياء البحرية؛ )1(
 مساندة نقل أدوات التشخيص البيوتكنولوجي ، لتوسيع نطاق استعمالها؛ )2(

ـواع          تحديث قاعدة بيانـات التص    )3( داخلي لألن نيـف، شاملة التنـوع الجيني، على المستـوى ال
)intra-specific.( 

 الثاني المرفق 
 

 إرشاد عن وضع إطار وطني إلدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
 

ة أو ساحلية              -1 ة  ) م م ب س    (وال  ) م م ب س     ( بالنسبة للبلدان التي ليس فيها مناطق محمية بحري ذات حماي
ـ    عالي اد بضعة ال ة    ) م م ب س (ة المستوى ينبغي ان تكون الخطوة األولى هي إيج ات الالزم ى واآللي األول

ـ    ) م م ب س     ( للسماح بإنشاء    ات واألهداف من    ) . م م ب س ( جديدة في المستقبل وشبكات من ال والغاي
 ).م م ب س (ينبغي ذآرها بوضوح عند عمل الـ ) م م ب س (آل 

ـ     ينبغي على المستوي   -2 اد ال ة إليج ة اإليكولوجي م (ين الوطني واإلقليمي عند إنشاء إطار قابل للبقاء من الناحي
ة والعوامل الواسعة النطاق          ) م ب س    ابقة في اإلدارة الفعال رات الس ى الخب نهج عل وينبغي أن يقوم هذا ال

 . وفي الغايات الطويلة األجل ) م م ب س (التي تؤثر في بقاء الـ 
ـ       ) م م ب س     (اإلدارة على آفالة أن يقوم آل       ينبغي أن ترآز     -3 ات   ) م م ب س (وآل شبكة من ال أداء الغاي ب

 . وذلك أمر يقتضي تقييم الفعالية آما يقتضي إدارة توائمية على مر الزمن . واألهداف التي تم تبينها 
ة    تشمل حسن تصريف األمور   ) م م ب س     (إن العوامل الرئيسية لتحقيق اإلدارة الفعالة للـ         -4  واألطر القانوني

درة                      ال والق ي والتطبيق الفع ال الفعل أو العرفية الواضحة المعالم للحيلولة دون بذل أنشطة ضارة ، واإلمتث
ـ                ؤثر في ال ي ت ة الت ل        ) م م ب س     (على التحكم في األنشطة الخارجي وفي التخطيط اإلستراتيجي والتموي

 . المستدام 
ى اإلضطالع      إن حسن تصريف األمور أمر مرتهن بوجود         -5 هيئة أو أآثر تملك آل منها السلطة والقدرة عل

وعندما يوجد أآثر من هيئة واحدة ، تشمل ف، في حالة المناطق العابرة للحدود ، هيئات في       . بمسئولياتها  
 . بلدان مختلفة ، يكون وجود آليات للتنسيق والتكامل أمرًا حيويًا 

 : وضوح ما يلي ينبغي لإلطار القانوني أو العرفي أن يبين ب -6
 ) م م ب س (األنشطة المحظورة التي تكون مضادة ألهداف الـ ) أ(
 . األنشطة التي يسمح بها ولكن بقيود أو شروط واضحة لكفالة الال تكون منافية لألهداف ) ب(
 . عملية صنع القرار بالنسبة لجميع األنشطة ) ج(

ع الضار             من المرغوب فيه اإلقالل من عدد األنشطة الخاضعة لحك         -7 م تقديري وذلك في سبيل الحد من الوق
 )م م ب س (لتلك األنشطة على الـ 

 : إن التطبيق الفعال يكون مرتبطًا بما يلي  -8
املين               ) أ( االت والع ين مختلف الوآ القدرة التطبيقية الوافية ، شاملة وضوح المسئوليات والتنسيق ب

 . انونية الالزمة المدربين والمزودين بما يلزم والسلطات العرفية والق
 . عقوبات مناسبة وما يتصل بها من أحكام قانونية ) ب(
 . التكامل بين التطبيق واإلمتثال الطوعي واإلدارة ) ج(
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وع                        -9 ة مناسبة في إدارة شئون التن ينبغي تشجيع الحكومات على أن تعالج بسرعة ، من خالل نهوج متكامل

دات            ع التهدي ى اليابسة               البيولوجي البحري والساحلي ، جمي ا عل أ منه ا ينش ا م ا فيه اء      ( بم ة الم ل نوعي مث
ـ           /والشحن) والترسيب والنفايات البحرية     اءة ال ع آف ـ   ) م م ب س  (النقل في سبيل رف م م (وشبكات       ال

 . في تحقيق أهدافها التي تخدم التنوع البيولوجي البحري والساحلي ) ب س 
ن الخب  -10 ي المخصص م ل التقن ق العام وهري  إن الفري ر ج ارآة أصحاب المصلحة أم ين أن مش د تب راء ق

ـ           تبقاء ال ة       ) م م ب س     (لتحقيق الغاية الشاملة وإنشاء وإس ة والشبكات اإلقليمي ومشارآة أصحاب    . الفردي
ـ      م م ب (المصلحة تكون ذات أهمية خاصة في إيجاد تقاسم منصف للمنافع الناشئة عن إشاء                ال

 : ق ، باإلضافة إلى ذلك األغراض اآلتية آما أنها تحق) س 
 . السماح بإصدار القرارات بطريقة شاملة وشفافة ) أ(
االت           ) ب( د من إحتم ا يزي رار واإلدارة ، مم تسهيل إشراك طائفة واسعة من الالعبين في صنع الق

 . النجاح 
سكان األصليين    اإلعتراف بالحقوق واألعراف التقليدية وغير ذلك من إهتمامات مجتمعات ال           ) ج(

 . والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة ، وفقًا للقانون الوطني ، حسب مقتضى الحال 
ب  ) د( توى المناس ى المس ة عل وات اإلداري رارات والخط اذ الق ماح بإتخ الل ( الس ن خ ثًال م م

 ).الالمرآزية
ة   -11 الظروف المحلي رتهنين ب يكونان م ارآة س دى المش وع وم أن ن راُف ب ة إعت ان ثم ل آ املَة قضايا مث ، ش

ات  وطني ولآللي انون ال ًا للق ين واألصليين ، وفق دى السكان المحلي د ل ة واألعراف والتقالي وق التقليدي الحق
 . المتاحة ولنهوج تصريف األمر ودرجة إهتمام أصحاب المصلحة 

اد األ                  -12 ى إيج ة مفصلة لألطراف آي تساعدهم عل ة  أعد فريق الخبراء التقنيين المخصص مشورة تقني نظم
 .  وقدمت هذه المشورة إلى الهيئة الفرعية بوصفها وثيقة إعالمية . الخاصة بهم 

  
 الثالثالمرفق 

 
 تحسين البيانات المتاحة لتقييم ما یحرز من تقدم نحو الغایة العالمية

 
 
وقد تم إعتراف .  وأستبقى قاعدة بيانات عالمية بشأن المناطق المحميةUNEP-WCMC أنشأ 1981منذ  -1

سع النطاق بأهمية قاعدة البيانات هذه التى تدار فى تعاون مع اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للـ وا
IUCN .ويوجد داخل هذه القاعدة مجموعة فرعية من المناطق المحمية البحرية والساحلية المبينة بوضوح. 

 
، وأجرى مشاورات UNEP-WCMCنظر فريق الخبراء المخصص فى المعلومات المتاحة وتشاور مع  -2

 يجب MCPAs، وأستخلص أن البيانات العالمية المتعلقة بالـ WWF Internationalغير مباشرة مع الـ 
 :أو تجميعها فى الفئات الحرجة اآلتية /تحسينها أو تجميعها و

 
 المجاورة التى االحداثيات الفيزيقية، والبلد، والوحدة السياسية، مع بيان أسماء البلد أو البلدان(الموقع  )أ (

 ). عابرًا للحدودMCPAيكون فيها الـ 
 
الحجم اإلجمالى للمنطقة المحمية والحجم النسبى للعنصر البحرى والساحلى فيها، وإذا آانت المنطقة  )ب (

 .عابرة للحدود ينبغى بيان المساحة اإلجمالية الواقعة داخل والية البلد
 

 .بع الموسمى للحماية أو لإلدارةالجوانب الزمنية، مثًال الطابع الدائم أو الطا )ج (
 

نوع الحماية واإلدارة المقترحتين أو اللتين يجرى تنفيذهما، وذلك باستعمال نظام بسيط ذى ثالثة  )د (
 :جوانب 

 
 .جزء من الشبكة األولية من المناطق الشديدة الحماية ذات الطابع التمثيلى )1(
 
 MCPAsجزء من الشبكة الثانوية من الـ  )2(

 



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
Page 77 

  
 مستدامة فى البيئة الساحلية والبحرية األوسع نطاقًاممارسة اإلدارة ال )3(
 

فاعلية الحماية واإلدارة، بقياسهما بالمقارنة مع النظام المقترح أو الذى يجرى تنفيذه، وبأستعمال  )هـ(
 :نظام بسيط ذى ثالثة وجوه 

 
 . ال توجد مشكالت هامة معروفة–فعال تمامًا فى الوقت الحاضر   )1(
 
 . بعض وجوه النقص– فى الوقت الحاضر فعال جزئيًا  )2(

 
 . وجود مشكالت خطيرة فى التنفيذ–غير فعال فى الوقت الحاضر   )3(
 

 ... أسماء محددة وطنيًا لنوع الحماية واإلدارة، مثًال منتجع بحرى أو محمية بحرية وساحلية، أو )و(
 .الخ

 
 .ق البحار، وليست فقط متعلقة بأعما(3D)الموائل المحمية والمدارة  )ز(
 
 .، وليست فقط متعلقة بأعماق البحار(3D)أنواع محمية ومدارة  )ح(
 
، أى التى ليس MCPAاإلدارة داخل الـ / موائل وأنواع مستبعدة على وجه التحديد من الحماية  )ط(

 ).لها حماية قانونية
 

 . 1 أنظر الجدول –األنواع / طبيعة التهديدات الواقعة على الموائل  )ي(
 
أسم الشخص أو األشخاص وتفاصيل اإلتصال بهم، الذين قدموا المعلومات اآلنفة الذآر وتاريخ  )ك(

 .تقديمها
 
إن هذه الفئات من البيانات هى مجموعة رئيسية يمكن أن تعطى المعلومات األساسية الالزمة لتقييم التقدم  -3

 وسريعًا وقابًال لإلنجاز على األرجح وال وهى فئات قليلة إلى درجة تجعل تجميع البيانات أمرًا سهًال.  والنجاح
تساند فقط عمليات اإلتفاقية فى البيئات البحرية والساحلية بل تعتبر أيضًا ذات قيمة لمجتمع الحفظ األوسع 

 .نطاقًا، على الصعيد العالمى واإلقليمى والوطنى
 
ساس قائمة قياسية، فمن شأن يقتضى األمر هيكلة مجموعة المعلومات عن الموائل المحمية والمدارة، على أ -4

 فئة آما ينبغى األخذ 15ويقتضى األمر أال تزيد البيانات عن . ذلك التعجيل بتجميع البيانات وبتوحيد نمطها
وهذا النهج مطلوب وضعه، ولكن يمكن أن تستعمل فيه مصطلحات مثل . فيها بنهج رفيع المستوى جدًا

ويقتضى األمر " الخ...  مصاب األنهار، التالل البحرية، الشعاب المرجانية، أعشاب البحر، المانغروف،"
 1وتوجد فى الجدول. األخـذ بنهج مماثل بشأن الفئات العالية المستوى لتجميع البيانات عن التهديدات المختلفة

بعض األفكار األولى عن تلك الفئات وفى آلتا الحالتين سيقتضى األمر أن يتخذ قرار إبان جمع البيانات عن 
ومع أن هذا األمر قد ينطوى على صعوبة فيما يتعلق بإدراج . ن الفئات التى آانت ذات صلة بالموضوعبيا

موقع ما فى اإلطار المقترح لإلدارة، إال أن أية أخطاء ستكون ضئيلة ال يعتد بها على مستوى الشبكات 
 .والمستوى اإلقليمى والعالمى

 
ودة فى الوقت الحاضر فى قاعدة البيانات العالمية بشأن يمكن أيضًا تجميع بيانات فى مجاالت أخرى موج -5

 وبيانات الحدود لـ IUCNالمناطق المحمية ذات القيمة لمجتمع واسع من الناس، مثل فئات اإلدارة التابعة للـ 
GISوسيجرى تجميع بيانات فئات الـ . ، غير أن هذه البيانات ال تعتبر ذات أهميةIUCN بالنسبة لجميع 

 .واردة على قائمة األمم المتحدة فيمكن بذلك إدماجها فى الفئات العالمية اآلنفة الذآرالمواقع ال
 
ومن األهمية بمكان أيضًا فى سياق أتفاقية التنوع البيولوجى تجميع بيانات اضافية عن السياق المحيط بالنسبة  -6

يوفر هذا مراجع .  الموجودة فيه، عن طبيعة البيئة البحرية والساحلية)بتشديد القاف المكسورة(لكل بلد موقع 
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. يمكن على أساسها تحليل البيانات التى تم إبالغها وتبين ما يحرز من تقدم وتحديد السياسة المستقبلية لإلتفاقية

 :وهذه المعلومات ينبغى أن تتضمن ما يلى 
 

اقية األمم المتحدة مجموع مساحة البحار الواقعة تحت الوالية الوطنية، بالكيلو مترات المربعة وفقًا التف )أ (
مثًال المياه العالية لتحديد الوالية من (لقانون البحار والمعايير التى جرى هذا القياس على أساسها 

 ؛)الجانب البحرى أو المياه المنخفضة لذلك التحديد
 
 جرد فى سبيل تقييم ما إذا آانت تتخذ التدابير الوافية البد من وضع قوائم. قوائم جرد الموائل واألنواع )ب (

 .بالموائل واألنواع لتحديد المدى والتوزيع على النطاق العالمى
 
من شأن البيان األول أن يتيح تبين تغطية شبكة المناطق البحرية والساحلية المحمية التى تنشأ فى ظل  -7

فر نقطة إتفاقية التنوع البيولوجى على الصعيد المحلى واإلقليمى والعالمى، بينما البيان الثانى من شأنه أن يو
مرجعية يمكن على أساسها تحديد أولويات المستقبل إلتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة وجوه القصور فى ظل 

 .وآالهما جوهرى لتقييم مدى تحقيق الغاية العالمية المقترحة. هذه االتفاقية
 
تين فى ، عاملIUCN، التابعة للـ (WCPA) واللجنة العالمية للمناطق المحمية UNEP-WCMCإن الـ  -8

تعاون مع المكاتب اإلقليمية للبحار التابعة لليونيب ومع غيرها من الهيئات ذات الصلة هما وسيلة يمكن بها 
وإدارة الواليات المتحدة األمريكية الوطنية . MCPAتحقيق تجميع وتحديث تلك البيانات العالمية بشأن الـ 

، وهى مهتمة WCPA البرنامج البحرى للـ األوقيانوغرافية والجوية تستضيف فى الوقت الحاضر رئيس
باستعمال ما لديه من موارد وخبرة فى القضايا البحرية والساحلية للمساعدة على تطوير قاعدة البيانات التى 

 .MCPAsيستعان بها إلتخاذ قرارات بشأن الـ 
 
جميع البيانات إن استخداث أدوات قائمة على أساس اإلنترنيت سيكون من شأنه أن يسهل بدرجة آبيرة ت -9

وزيادة إتاحة المعلومات وتحليل تلك المعلومات إلصدار مشورة بشأن التقدم واالتجاهات المحلية واإلقليمية 
-drop)والمبادرات القائمة على أسـاس اإلنتـرنيت واإلستعمال السائد لوجبات اإلدخال الفورى . والعالمية

down menus)ممارسين، سوف يؤدى أيضًا إلى تخفيض وقت إدخال  عند تجميع البيانات من المديرين وال
البيانات وينطوى على مزايا آبيرة بشأن التماسك والترابط والمصداقية وفى نهاية األمر لمجموعة البيانات 

 .الالزم تجميعها
 )1(الجدول 

 
ة التهديدات الرئيسية أمثلة على ست فئات عالية المستوى ممكن استعمالها عالميًا لهيكلة تجميع المعلومات حول طبيع

  *MCPAsاألنواع داخل الـ / الواقعة على الموائل 
 

 الفئات الفرعية الفئة العالية المستوى
 ).مثًال الحصاد، الصرف إلنشاء ارض جافة(اإلزالة  • الضياغ الفيزيقى

 ).مثًال الهياآل المصطنعة، التخلص من نواتج آرك األرض(التدخين  •
 ). السطح الجارية وبالكرك وبالتساقطمثًال بمياه(تراآم الطمى  • الضرر الفيزيقى

 ).مثًال عن طريق استعمال المراآب وترسيخ الهلب والدعس(الحت،  •
مثًال عن طريق الكرك للموارد المتجمعه، والتشابك وتقطيع (االستخراج االنتقائى  •

 ).األعشاب
 ).مثًال أنشطة مالحة المراآب(الضوضاء  • االضطراب غير الفيزيقى

 ). رفيهيةمثل األنشطة الت(البصرية  •
 .,PCPمثًال مبيدات اآلفات ومبيدات البرناقيل (إدخال مرآبات اصطناعية  • التلويث السمى

 ).مثًال الفلزات الثقيلة والمواد الهيدرو آربونية(إدخال مرآبات غير اصطناعية  •
 .(radio nuclides)إدخال الراديو نويدات  •

 ).ياه الزراعية الجارية على السطح، والتساقطاتمثًال الم(إثراء المغذيات ،  • التلويث غير السمى
 ).مثًال تربية األحياء البحرية، التساقطات(اإلثراء العضوى  •
 ).مثًال التساقطات والمحطات الكهربائية(تغييرات فى النظام الحرارى  •
 ).مثًال المياه الجارية على السطح، الكرك(التغيرات فى العكارة  •
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 ).ستخراج الماء، التساقطاتمثًال ا(التغيرات فى الملوحة  •

 .إدخال ناقالت أمراض جرثومية • االضطراب البيولوجى
 .إدخال أنواع غير أصلية ونقل المواقع •
مثًال تجميع الطعوم وصيد الدواجن البرية وصيد (االستخراج األنتقائى لألنواع  •

 ).األسماك التجارى والترفيهى
 

 الواحدة أن تدخل فى عدد من الفئات الرفيعة المستوى MCPAيمكن للـ : ملحوظة * 
 
 

 
 

ذ والنظر في إقتراحات              :  قضایا مشترآة بين عدة قطاعات        -19 ة بشأن التنفي اریر مرحلي تق
 تتعلق بخطوات المستقبل 

  ) 7المادة (    تحدید الهویة والرصد والمؤشرات والتقييمات 19-1
رات     من مشروع المقرر اآلت 2 و   1إن الفقرتين    أخوذة من الفق  الصادرة عن   1-9 من التوصية   5-2ي م

 .  الصادرة عن الهيئة الفرعية 9/10أما الفقرات األخرى فهي مأخوذة من التوصية . الهيئة الفرعية 
 

 إن مؤتمر األطراف 
 
 ]عمليات التقييم [ 

 

ات اإلستع           )      1( ي تجري في نطاق     يحث األطراف والحكومات األخرى على المشارآة النشطة في عملي راض الت
 . التقييم العالمي لموادر الغابات وتقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية ، حسب مقتضى الحال 

 
 ]لتقييم الوقع البيئة والتقييم البيئي اإلستراتيجي [ 
 
رة     )      2( ي الفق ة ، ف ة الفرعي ظ أن الهيئ يتها  4إذ يالح ن توص رر   9/1 م ة المق ررت متابع ف ف 6/7 ق د  أل ي أح

ام           ى ع ؤتمر األطراف حت دد السنوات لم امج العمل المتع ا يتمشى وبرن تقبلية ، بم ا المس  ، 2010إجتماعاته
رات              يحث األطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك بعد على اإلسهام بتقديم دراسات حاالت عن الخب

تراتي                 ي اإلس يم البيئ ي وإجراءات التقي ع البيئ يم الوق التنوع           الجارية في تقي ي تشمل القضايا المتصلة ب جي الت
  . ألف 6/7البيولوجي وآذلك الخبرات في مجال تطبيق الخطوط اإلرشادية الواردة في المرفق بالمقرر 

 ]تصميم برامج ومؤشرات الرصد على الصعيد الوطني : الرصد والمؤشرات [ 
 
ا    )3( دى األطراف آم ًال ل تعملة فع ًا بالمؤشرات المس ين أن يحيط علم ذآرة األم ق األول بم ي المرف ك ف ذآر ذل

وطني               ى الصعيد ال رامج ومؤشرات الرصد عل ة           التنفيذي بشأن تصميم ب اع التاسع للهيئ ي أعدت لالجتم الت
ة    ة والتكنولوجي ة والتقني ورة  العلمي ة للمش الجهود (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)الفرعي ب ب ، وأن يرح

وج      وع البيول ين        الجارية بشأن وضع مؤشرات التن ود المشترآة ب رامج المواضيعية والبن ي داخل مختلف الب
 عدة قطاعات في االتفاقية ؛

م          )4( ذي يض وجي ، وال وع البيول رات التن ي بمؤش راء المعن ق الخب ده فري ذي أع التقرير ال ًا ب ب أيض أن يرح
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7)مؤشرات للتقييم السريع لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ة     )5( اندة المالي ى المس مالية عل دا الش ى وإيرلن ا العظم دة لبريطاني ة المتح ة المملك ه لحكوم ن امتنان رب ع أن يع
ى إسهاماتهم في               راء عل ع الخب ق وجمي الجتماع الخبراء المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي، ورئيسي الفري

 االجتماع ؛
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لبيولوجي واالتفاقيات والمنظمات األخرى في اعداد المؤشرات أن يالحظ ويشجع التعاون بين اتفاقية التنوع ا       )6(

 وبرامج الرصد التي قد تود األطراف أن تستفيد منها اذا رغبت في ذلك ؛
تدام             )7( ة بشأن الحفظ واالستعمال المس ات الوطني أن يعترف بأن الفروفات اإلقليمية والوطنية واختالف األولوي

اع ن        ى                       للتنوع البيولوجي ، يقتضي اتب افع في التشجيع عل اك من وطني ، ولكن هن ى المستوى ال هج مرن عل
وضع اطار أآثر اتساقا لجمع البيانات وإجراء الحسابات والتبليغ بحيث يمكن أن يساهم هذا االطار في اعداد   

 مؤشرات متفق عليها بصورة عامة على المستويين االقليمي والعالمي ؛
وجي آجزء من         أن يحث آل األطراف التي لم تفعل         )8( ذلك بعد على وضع مجموعة من مؤشرات التنوع البيول

تراتيجية                       بًا ، أهداف االس ا يكون األمر مناس استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية ، مراعية في ذلك حسب م
ام              ول ع وع          2010العالمية لحفظ النبات وهدف تحقيق تخفيض محسوس بحل دل الحالي لضياع التن  في المع

ى وجي عل ة   البيول تفادة وقائم دروس المس اد وال اة اإلرش ذلك مراع وطني وآ ي وال المي واالقليم  الصعيد الع
ة      (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)المؤشرات الواردة في مذآرة األمين التنفيذي         المعدة لإلجتماع التاسع للهيئ

 .الفرعية ، والتبليغ عن التقدم الذي يحرز إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 
ن يدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى استعمال مؤشرات التنوع البيولوجي في           أ )9(

ًا                    ا عالمي تقييمها للتنوع البيولوجي ، خصوصًا في تقييمها لما يحرز من تقدم نحو تحقيق األهداف المتفق عليه
تراتيجية ل ات ، والخطة االس ظ النب ة لحف تراتيجية العالمي داف االس ة آأه ة العالمي ذ القم ة ، وخطة تنفي التفاقي

 بشأن التنمية المستدامة وغايات األلفية للتنمية ؛
ذي                  )10( ين التنفي ذآرة األم اني بم  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)أن يوافق على أن اإلطار الوارد في المرفق الث

ى الصع             وجي عل وع البيول وطني ، مع التشديد    يقدم إرشادًا مفيدًا لوضع المؤشرات وللرصد ، بشأن التن يد ال
 على استعمال البيانات والمؤشرات وطرق التقييم الوطنية الحالية في اطار نهج تشارآي ويسهل استخدامه ؛

ًا             )11( ًا وتقني ًا مالي أن يعترف بأن وضع واستعمال المؤشرات ، خصوصًا في مرحلة اعدادها ، أمر يقتضي إلتزام
ذلك ، أن يشجع  ًا ل دان من األطراف ، وتبع اعدة البل ى مس ددة األطراف عل ة والمتع ل الثنائي االت التموي وآ

دان ذات االقتصادات    ا ، والبل ة الصغيرة بينه دول الجزري دما وال ل تق ة األق دول النامي ة وخصوصا ال النامي
ذ         بيل وضع وتنفي ي س ال ، ف ب مقتضى الح دريب ، حس ة والت اعدة المالي وفير المس الل ت ن خ ة م االنتقالي

 الة للتنوع البيولوجي ؛مؤشرات فع
وجي في االستعمال        " أن يعترف بأن المشروع الذي يموله مرفق البيئة العالمية بشأن            )12( مؤشرات التنوع البيول

ة آل خطوة مقترحة في الخطوط           " الوطني   ة العملي يستطيع أن يبين الكيفية التي يمكن بها أن تتم من الناحي
واردة  ادية لوضع المؤشرات ، ال وع  اإلرش ًا عن وضع مؤشرات التن ذلك يعطي دروس ة وب ذه الوثيق ي ه ف

 .البيولوجي في الواقع 
اون وتشجع،                        )13( ى أن تتع أن يشجع األطراف على تقاسم الخبرة في وضع واستعمال المؤشرات والرصد وعل

ات ، وإجراء ال   ى البيان قة للحصول عل دًا ، اإلجراءات واألشكال المنس ذا األمر مفي ا يكون ه ابات حيثم حس
 .والتبليغ ، خصوصًا على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي 

دروس                     )14( اًال لتقاسم المعلومات ، بشأن ال ًا فع أن يطلب من آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية أن تضع نظام
ديم                         ك تق ا في ذل وطني ، بم ى الصعيد ال وجي عل وع البيول ة  المستفادة من وضع المؤشرات والرصد للتن  أمثل

 مستمدة من العمل الفعلي، ودراسات حاالت ؛
أن يطلب من األمين التنفيذي أن يواصل تبين ووضع واختبار المؤشرات القائمة على أساس الخبرة المكتسبة                 )15(

التي تخص التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال      ) 1(، وبذل جهود خاصة بشأن المؤشرات       
ي ، مع        ) 2(ة ؛ الموارد الجيني  ى الصعيد الجين وجي ، عل وع البيول بشأن األوضاع القائمة واالتجاهات في التن

وارد                    دولي للم د ال م المتحدة ، و المعه ة لألم مراعاة العمل الجاري من جانب منظمة األغذية والزراعة التابع
ك من المنظمات ذات         ، ومنظمة التعاون التنمية في المجال االقتصادي ، وغي            IPGRIالجينية للنباتات    ر ذل

 .الصلة ، وأن يدعو األمين التنفيذي الى التبليغ عما يحرز من تقدم إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

أن يطلب أيضا من األمين التنفيذي تحديد المجاالت التي تنطوي على تنسيق ودمج أفضل ، حسب الحالة ،  )16(
برامج العمل والموضوعات التي تشمل عدة قطاعات في بين مجموعات المؤشرات المعدة ضمن مختلف 

االتفاقية، وابالغ األطراف بها ، بغية تجنب ازدواجية الجهود في وضع المؤشرات وجمع البيانات والتبليغ ، 
 .وخصوصا على المستوى الوطني 
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بادرات المؤشرات ومصادر يطلب آذلك من األمين التنفيذي القيام بتحديث واتمام واتاحة القائمة االرشادية لم    )17(

م     ذييل رق ي الت واردة ف ات ال ذي    ) 2(المعلوم ين التنفي ذآرة األم اني بم المرفق الث ب
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)  وذلك من خالل آلية تبادل المعلومات ،. 

 مبادرة التصنيف العالمية -   19/2التوصية 
 

ة          ا 93 من التوصية    1إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة         ة الفرعي د یرغب    . لصادرة عن الهيئ وق
 من التوصية ذاتها والتي تتضمن      2مؤتمر األطراف أیضًا في أن ینظر ، لمساندتها ، في التوصية الواردة في الفقرة               

ذ العمل                      ة في سبيل تنفي دان النامي وافي للبل ل وال ة بشأن التموی ى اآللي أن تصدر األطراف إرشادًا واضحًا ومحددًا إل
ق  رامج  المتعل رامج المواضيعية والب ي الب درة التصنيفية ف اء الق اج أنشطة بن ة للتصنيف ، وإلدم ادرة العالمي بالمب

 . الشاملة لعدة قطاعات ، بما في ذلك األنشطة التمكينية والمشروعات األخرى 
 : إن مؤتمر األطراف قرر 

 صنيف العالمية،  التقدم وااللتزام في تنفيذ برنامج العمل لمبادرة التأن يالحظ )1 (

أن يطلب من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات االقليمية والدولية أن تأخذ في الحسبان على ) 2(
النحو الكامل أهمية قدرات التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقية وأن تساند أنشطة التصنيف تحقيقا لهدف 

رة في مجال التصنيف على المستوى ، وأن تقدم آل المساندة الضرورية لمراآز البحث والخب2010
 الوطني واالقليمي،

أن يطلب من األطراف تعيين نقاط اتصال وطنية لمبادرة التصنيف العالمية حسبما دعا اليه المقرر ) 3(
 ، وأن يحث آل األطراف على التأآد من نقاط االتصال هذه مع مجتمعاتها التي تعمل في مجال 5/9

 عمل مبادرة التصنيف العالمية،التصنيف ، مع مراعاة برنامج 

 من األطراف ادراج أعمال التصنيف الالزمة ومنحها المساعدة الكاملة النجاز برامج أن يطلب )4(
 العمل واألنشطة المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات بموجب االتفاقية،

نسيق التابعة لمبادرة التصنيف  من األطراف تقديم المساندة التقنية والمالية لعمليات آلية التأن يطلب )5(
 العالمية،

 : من األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنفيذ التابعة لمبادرة التصنيف العالميةأن يطلب )6(

أن يتأآد من ادراج خبرة التصنيف المالئمة في اجتماعات ما بين الدورات وأفرقة  )أ(
 الخبراء التي تعقدها األمانة حسبما هو مالئم،

دم                )ب( ات رصد التق ك آلي ا في ذل ة، بم أن يضع العملية والخطوط االرشادية للدراسة المتعمق
اع           ة، بحيث ينتهي اعدادها خالل االجتم في تنفيذ برامج العمل لمبادرة التصنيف العالمي

ة       ة الفرعي ة       العاشر للهيئ ة والتقني اع          للمشورة العلمي ا في االجتم ة للنظر فيه والتكنولوجي
 يئة الفرعية،الحادي عشر لله

القيام بتحليل للفجوات في برامج العمل الحالية بالعالقة الى المكونات التصنيفية من أجل  )ج(
اضفاء المزيد من الفعالية في ادماج التصنيف داخل برامج العمل وتطوير فهم لقدرة 

 التصنيف الضرورية لتحقيق أهداف برامج العمل هذه،

 عالمية لحفظ النباتاالستراتيجية ال   - 19/3التوصية 
 9/14 مأخوذ من توصية الهيئة الفرعية 3-19مشروع مقرر 

 : إن مؤتمر األطراف  

ًا   )1(  ـرر    يحيط علم ع المق يًا م ة ، تماش ر لالتفاقي ذ أآب ي مجال تطوير وتنفي دم المحرز ف اح بالتق بإرتي
 ؛6/9
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ه    )2(  ن امتنان رب ع ين األط     يع ا ب اورات فيم رت المش ي يّس ات الت ة بخصوص  للمنظم راف المعني

ك      أغراض اإلستراتيجية المختلفة ، وللهيئة الدولية لحفظ النباتات لدعم عملية تطوير اإلستراتيجية وتنفيذها ، بما في ذل
 إعارة مسؤول برنامج ألمانة إتفاقية التنوع البيولوجي ؛

 مواصلة المساهمة  بتشكيل شراآة عالمية لحفظ النباتات ، ويشجع المنظمات المشارآة على    يرحب   )3( 
في تنفيذ االستراتيجية ، ويدعو المنظمات األخرى إلى اإلنضمام إلى الشراآة ويشجع الهيئة الدولية لحفظ النباتات على     

 مواصلة دعمها للشراآة ؛

ة ، تشمل                  يرحب )4(  ة تنسيق مرن ذي بإنشاء آلي ين التنفي مجموعات اتصال تجتمع حسب        :  بقيام األم
ات ؛            الضرورة وفقًا لإلج   راءات المّتبعة ؛ جهات تنسيق وطنية ، حسبما تحدده األطراف ؛ الشراآة العالمية لحفظ النبات

 األمانة ، بما فيها موظف برنامج ، بدعم من الهيئة الدولية لحفظ حدائق النباتات ؛

 التنفيذي في    المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى دعم األمين           يدعو    )5( 
 رصد تنفيذ اإلتفاقية والعمل بالتعاون مع الشراآة الدولية لحفظ النباتات ؛

ة                   يشّجع   )6(  اط القائم ين النق األطراف على إنشاء نقاط مرآزية وطنية لإلستراتيجية ، أو أن يعّين من ب
 :حاليا بغرض القيام بما يلي

ى المس           )أ( تراتيجية عل ذ ورصد اإلس د      تشجيع وتسهيل تنفي ك تحدي ا في ذل وطني ، بم توى ال
األغراض الوطنية ودمجها في خطط عمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وفي       

 الخطط والبرامج واألنشطة القطاعية والمشترآة بين القطاعات ؛

ى المستوى                  )ب( تراتيجية عل ذ ورصد االس تشجيع مشارآة األطراف المعنية الوطنية في تنفي
 الوطني ؛

 تيسير االتصال بين األطراف المعنية واألمانة والشراآة العالمية لحفظ النباتات ؛ )ج(

ب )7( ياغة         يطل ى ص ات ، ال ظ النبات ة لحف راآة الدولي اء الش ن أعض دعم م ذي ، ب ين التنفي ن األم  م
ى دمج األهداف                    مقترحات العداد حقيبة أدوات ، بما في ذلك قائمة مرجعية لمساعدة األطراف عل

ة                 في استراتيج  ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي ا ، لكي تستعرضها الهيئ ياتها وخططها وبرامجه
 والتكنولوجية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ،

ين عدة          يقرر   )8( دمج أغراض اإلستراتيجية في جميع برامج عمل اإلتفاقية المواضيعية و المشترآة ب
 :قطاعات ، وأن يدمج بوجه خاص 

 درة التصنيف العالمية ؛ في مبا1الغرض  )أ 

  في برنامج عمل المناطق المحمية ؛5 و 4الغرضين  )ب 

  في العمل الخاص باألنواع الغريبة الغازية ؛10الغرض  )ج 

  في العمل الخاص باإلستخدام المستدام ؛13 و 12 و 11األغراض  )د 

 وما يتصل بها من أحكام ؛) ي(8 في العمل الخاص بالمادة 13 و 9الغرضين  )ه 

  برنامج االتصال والتعليم وتوعية الجماهير ؛ في14الغرض  )و 

راض   )ز  وجي  12 و 9 و 6األغ التنوع البيول ة ب يعية الخاص رامج المواض ي الب  ف
 .الزراعي والتنوع البيولوجي للغابات 

تراتيجية بشكل         6/9 من المقرر    7 و   6 و   4 و   3 ، تمشيا مع الفقرات      يشدد )9(  ، على أن تنفذ االس
ا       مرن ، ومع اقامة االعتبار ال      ة وتحقيقه د األهداف الوطني واجب للحاجة الى بناء القدرة في تحدي

دان ذات               ا ، والبل ، ال سيما في البلدان النامية ، وخصوصا الدول األقل تقدما والدول الجذرية منه
 االقتصادات االنتقالية ؛
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رر )10( ارير   يق داد التق ارير بغرض إع داد التق ة إع ار عملي ي إط تراتيجية ف  إدراج أغراض اإلس

 الوطنية الثالثة ؛

واع                      يرحب )11( دولي في أن ة اإلتجار ال ة إلتفاقي ات التابع ة النبات ؤتمر األطراف ولجن  بمقررات م
اإلنقراض  دّدة ب ة المه ات البّري ـات والنبات ذ ) CITES(الحيوان ي تنفي هامها ف ة إس ة طريق لدراس

كل خاص الغرض  تراتيجية ، وبش ة للخطر أي  " 11االس ارة الدولي ن تعّرض التج ن ل وع م  ن
 ؛" النباتات البّرية 

دعو )12( ة    ي دة لألغذي م المتح ة األم ة لمنظم ة التابع ة والزراع ة لألغذي وارد الوارثي ة الم  لجن
ة            ة لألغذي وارد الوراثي ظ الم ة لحف ل العالمي ة العم اهمة خط ة مس ة آيفي ى دراس ة إل والزراع

ه خاص الغ   تراتيجية وبوج ذ اإلس ي تنفي تدام ف تخدامها المس ة وإلس صون  ( " 9رض والزراع
 من التنوع الجيني للمحاصيل وأنواع النباتات الرئيسية ذات القيمة اإلجتماعية واإلقتصادية            70٪

 " ).، والحفاظ على ما يرتبط بها من معارف محلية وأصلية 

 نهج األنظمة اإليكولوجية  19-4
 

راح   21والفقرة  . 9/6 من مشروع المقرر اآلتي مأخوذة من توصية الهيئة الفرعية          11 – 1الفقرات    هي إقت
 . إضافي من األمين التنفيذي 

 : إن مؤتمر األطراف قرر 

دى بعض       أن يحيط  )1(   المؤتمر علمًا بأنه تحصلت خبرة محسوسة في تنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية ل
ة   األطراف العاملة في االتفاقية ، وآذلك خبرة في تنفيذ نهوج متماثلة لإلدارة في ظل عمليات أخ            ة واقليمي رى من وطني

ات        ن الحكوم راف وم ع األط ب جمي ن جان نهج م ال لل ذ الفع ة التنفي ة لكفال افية الزم ود اإلض ر أن الجه ة ، غي ودولي
 األخرى، وينبغي أن يتم داخل البلدان البت في حجم تطبيق نهج األنظمة االيكولوجية تبعا الحتياجات وظروف آل بلد؛

ة                المؤتمر على أن     إن يوافق  )2(  ذ نهج األنظم األولية في هذا األوان ينبغي أن تكون معطاة لتسهيل تنفي
ادئ                        ًا لمب ًا احتمالي ة ، وإن تنقيح ة متوازن ة بطريق ة لالتفاقي اإليكولوجية باعتباره اإلطار األولي لمعالجة األهداف الثالث

د  ون ق دما يك ة ، عن ة الحق ي مرحل ة ينبغي إال يحدث إال ف ة اإليكولوجي ق نهج نهج األنظم ار آامل لتطبي جرى اختب
 األنظمة اإليكولوجية ؛

ة في                 يساند  أن   )3 (  ا هي مبين ى األساس المنطقي ، آم ادية والشروح عل المؤتمر تنفيذ الخطوط اإلرش
ة ، مع                  ة اإليكولوجي المرفق األول بهذه الوثيقة ، ويوافق على أنها توفر اساسًا طيبًا للتحرك قدمًا نحو تنفيذ نهج األنظم

وزن السوي لكل               – في تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية       –اعاة أنه   مر ا ال  ينبغي النظر إلى جميع المبادئ ، مع إعطائه
 مبدأ منها ، وفقًا للظروف المحلية ؛

ا من أدوات                          )4(  رتبط بهم ا ي اد تشغيلي وم ة وارش ادئ عملي أن يرحب بما احرز من تقدم في وضع مب
ادية     مباد(لالستعمال المستدام مشروع     ا اإلرش ة       ) ئ اديس أبابا وخطوطه ة االيكولوجي ى أساس نهج األنظم ة عل القائم

 باعتبارها االطار المفهومي الذي يهيمن عليها؛

ذ نهج                      )5(  اندة تنفي ين مس ة وب ة االيكولوجي ة لألنظم أن يالحظ الصلة بين االطار المفهومي لتقييم األلفي
 .األنظمة االيكولوجية

و                    أن اإل أن يالحظ    )6(  ادئ ري أته مب ذي أنش ا وضعت في نطاق اإلطار ال دارة المستدامة للغابات ، آم
ات       ى الغاب ة عل ة اإليكولوجي ج األنظم ق نه يلة لتطبي ر وس ن أن تعتب ات ، يمك تعمال   . للغاب اًال الس اك احتم م أن هن ث

ذ ن ى تنفي اعدة عل تعمل للمس ات أن تس تدامة للغاب ل اإلدارة المس ي تستحدث بفع ة األدوات الت ة اإليكولوجي . هج األنظم
ة ،      ة المختلف ة والدولي ات اإلقليمي ي توضع بموجب العملي رات الت ايير والمؤش ا المع ورًا منه مل أم ذه األدوات تش وه

وع  6/22والبرامج الوطنية للغابات والغابات النموذجية، وخطط إصدار الشهادات باعتبارها متصلة بالمقرر       بشأن التن
اإلدارة                وه. البيولوجي للغابات  ة وب ة اإليكولوجي ناك إمكانية محسوسة للتعلم المتبادل بين من يقومون بتنفيذ نهج األنظم
 المستدامة للغابات ؛
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ظ أن )7(  رى   يالح وج األخ ن النه رًا م ات ، أن آثي تدامة للغاب ى اإلدارة المس افة إل ؤتمر باإلض  الم

ة          " مل  الموجودة والتي لها أيضا صلة باتفاقيات بيئية أخرى، وهي تش             ة اإليكولوجي ى األنظم ة عل " و  " اإلدارة القائم
ـار  ـواض األنهــ ة ألح احلية "  اإلدارة المتكامل ة والس اطق البحري ة للمن ي " و " واإلدارة المتكامل وج المسؤولة ف النه

اند     ، آلها تتمشى وتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية لال       " اإلدارة المستدامة للغابات    " و  " مصائد األسماك    ة ، وتس تفاقي
ة           اطق األحيائي ة في مختلف القطاعات يمكن أن                 . تنفيذه في مختلف القطاعات أو المن ة اإليكولوجي ذ نهج األنظم وتنفي

 .يعزز بالبناء على النهوج واألدوات التي وضعت خصيصًا لهذه القطاعات 

ة ذات       من األمين التنفيذي أن يقوم ، في تعاون مع األطراف والمنظم           أن يطلب  )8(  ة واإلقليمي ات الدولي
امن                              اع الث ل االجتم دم قب ا يحرز من تق رًا عم ة تقري ة الفرعي ى الهيئ الصلة ، بتسهيل القيام باألنشطة التالية وأن يقدم إل

 .لمؤتمر األطراف

ة                      )أ( ة اإليكولوجي وج، وتتمشى مع نهج األنظم القيام بتحليل طائفة ما يوجد من أدوات ونه
ة متنوعة من القطاعات          لالتفاقية ، ولكنها ت    عمل على مستويات مختلفة ، وتمت إلى طائف

المجتمعات وتطبق في برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، في سبيل التعلم من خبرتها       /
 والبناء على نهوجها ، وتبين أية فجوات في تغطية تلك األدوات ؛

دة     )ب( ات جدي اد أدوات وتقني ير إيج ر   –تيس ي األم ا يقتض ج    - حيثم ذ نه ن تنفي ين م  للتمك
بة       ة المناس ة والدولي ات االقليمي ع المنظم اون م ي تع وم، ف ة وأن يق ة اإليكولوجي األنظم

ة   ة احيائي ل منطق اع وآ ل قط ددة لك تحداث أدوات مح ق   باس ي تتعل امًال األدوات الت  ش
 خصيصًا بكل قطاع وآل منطقة إحيائية ؛

توي    )ج( ى المس االت عل ات الح ع دراس لة تجمي ي  مواص وطني واالقليم وطني ودون ال ات ال
االت     ة الح ات لدراس دة بيان ة ، ووضع قاع ة اإليكولوجي ج األنظم ذ نه ن تنفي دولي ع وال

اون            / يمكن البحث فيها حسب آل منطقة إحيائية       ك في تع ة وقطاع ، وذل منطقة إيكولوجي
 مع آلية تبادل المعلومات ؛

اب مرجعي   "  وضع  إتاحة ما سبق على نطاق واسع لألطراف من خالل   )د( ى   " آت ائم عل ق
ه من خالل                أساس الـ وب ، لنهج األنظمة اإليكولوجية ، ويكون من الممكن التوصل إلي

ر وصفي وأن يسمح                  . آلية تبادل المعلومات      اب المرجعي ينبغي أن يكون غي ذا الكت وه
اون  وينبغي وضعه في ت   . بالتواؤم مع مختلف االحتياجات اإلقليمية والوطنية والمحلية     ع

دانيًا        اره مي رى اختب راء ويج ه نظ لة ، وأن يستعرض رى ذات الص ات األخ ع المنظم م
وع                      ى ورق مطب ادل المعلومات ، وعل ة تب حسب مقتضي الحال ، وأن يتاح من خالل آلي

ى شكل  ر CD-Romوعل وجزة وغي ة م ة بلغ رات منتظم ى فت ه عل  ، وأن يجرى تنقيح
ة   تقنية وبسيطة تكفل سهولة استعمال الكتاب       للممارسين العاملين على تطبيق نهج األنظم

ع   ى الموق ة عل ة       . االيكولوجي ج األنظم ر نه اعد يفّس وجز مس ا م د أيض وف يع وس
 .االيكولوجية

ك             يوصي )9( ا في ذل ة بم  بأن تستمر األطراف والحكومات أو تبدأ في تنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجي
 : وأن تقوم بما يلي 1ند المبين في المرفق تنفيذ الخطوط االرشادية والشروح عن المنطق المسا

ديم            )أ( ك تق توفير تغذية مرتدة عن خبراتها لألمين التنفيذي ولألطراف األخرى ، ويشمل ذل
ادل                   ة تب تفادة لنشرها من خالل آلي مزيد من دراسات الحاالت المشروحة والدورس المس

 المعلومات ؛

 اختباره ميدانيًا ؛توفير إسهام تقني لتطوير الكتاب المرجعي و )ب(

ى         )ج( ة عل ار المحتمل ع القطاعات مع اآلث تعزيز تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية في جمي
 التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية ، وآذلك تعزيز التكامل بين القطاعات؛

تعزيز وتسهيل تقاسم التجارب والخبرة من خالل نهوج مثل القيام بتنظيم ورش لجمع                 )د(
 راء والممارسين معًا المنتمين إلى مختلف القطاعات والنهوج ؛الخب
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تعزيز تفهم أفضل للنهج األنظمة اإليكولوجية من خالل برامج اتصال وتثقيف وتوعية              )هـ(

 الجمهور ؛

ات وإن يطلب )10(  دة للغاب م المتح ل األم ة محف يس أمان ع المنسق رئ اون م ذي أن يتع ين التنفي  من األم
ة           وأعضاء الشراآة    ة اإليكولوجي اهيم نهج األنظم ين مف د من التكامل ب ز مزي ات في سبيل تعزي ة بشأن الغاب التعاوني

 :واإلدارة المستدامة للغابات ، وخصوصًا فيما يتعلق باألمور اآلتية 

ق          )أ( ن تطبي تفادة م دروس المس ي ال ة ، ف ة اإليكولوجي ج األنظم اق نه ي نط ر ، ف النظ
ى              األدوات التي تتعلق بالذات با     د الرامي إل إلدارة المستدامة للغابات ، آجزء من الجه

د من       ه إدراك المزي تحريك نهج األنظمة اإليكولوجية قدمًا نحو نهج يكون المقصود من
 النتائج الفعلية ؛

النظـر ، في سياق اإلدارة المستدامة للغابات ، في وضع مزيد من الترآيز على ما يلي                 )ب(
: 

  القطاعات والتعاون بين القطاعاتتحقيق تكامل أفضل بين شتى )1(

 من األنماط األخرى ، في نطاق          والموائلالتفاعل بين الغابات والمناطق األحيائية       )2(
ياق مواصلة     ي س يما ف وجي ، الس وع البيول ظ التن ايا حف ي ؛ وقض ر الطبيع المنظ
المقرر          ا متصلة ب رامج إصدار الشهادات باعتباره وضع المعايير والمؤشرات وب

 .التنوع البيولوجي للغابات، وتشمل المناطق المحمية  بشأن 6/22

ة ذات                   )11( ة واالقليمي أن يطلب من األمين التنفيذ أن يقوم، في تعاون مع األطراف والمنظمات الدولي
رات             الصلة، بتقييم تنفيذ نهج األنظمة االيكولوجية في ضوء الخبرات المكتسبة من األنشطـة التي تبذل في نطاق الفق

 .أعاله آي تنظر  في ذلك التقييم الهيئة الفرعية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ) ي(و ) ط(و ) ح(

داء      )  12( ى إس رى إل ة األخ ات التنمي رى ومؤسس ل األخ ات التموي ة ومؤسس ة العالمي ق البيئ دعو مرف ي
 . مساندة مالية لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية 
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 المرفق األول

  األنظمة اإلیكولوجية على أساس تقييم خبرة األطراف في التنفيذتنقيح وتطویر نهج
 مزید من اإلرشاد عن تنفيذ مبادئ نهج األنظمة اإلیكولوجية -ألف

إن نهج األنظمة اإليكولوجية هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألرض والماء والموارد الحية ، تعزز الحفظ  -1
وتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية يساعد على التوصل إلى توازن بين األهداف . واالستعمال المستدام بطريقة منصفة 

الحفظ ، واالستعمال المستدام ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال : الثالثة لالتفاقية التي هي 
لقمة العالمية للتنمية المستدامة وباإلضافة إلى ذلك فإن نهج األنظمة اإليكولوجية اعترفت به ا. الموارد الجينية 

 .باعتباره أداة هامة لتعزيز التنمية المستدامة ولتخفيف وطأة الفقر  

إن نهج األنظمة اإليكولوجية يقوم على أساس تطبيق المنهجيات العلمية السوية التي ترآز على مستويات  -2
ويعترف هذا .لتفاعالت بين الكائنات الحية وبيئتها التنظيم البيولوجي الشامل للهيكل األساسي والعمليات والوظائف وا

 .النهج بأن البشر ، بما لهم من تنوع ثقافي ، هم مكونة ال تتجزأ من مكونات آثير من األنظمة اإليكولوجية 

وجي        -3 وع البيول ة التن ة    .إن نهج األنظمة اإليكولوجية يوفر إطار متكامًال لتنفيذ أهداف اتفاقي نهج ثالث ويشمل ال
 :تبارات هامة هي اع

إدارة المكونات الحية ينظر فيها إلى جانب اإلعتبارات االقتصادية واالجتماعية على مستوى تنظيم              )أ( 
 النظم اإليكولوجية ، وليس فقط آنقطة ترآيز على إدارة شؤون األنواع والموائل ؛

ق منصفة )ب( ة بطرائ وارد الحي اء والم تدام إدارة األرض والم د أن تس ق التكامل إذا إري  ، ينبغي تحقي
 بينها وجعلها تعمل داخل الحدود الطبيعية ، وأن تستعمل الوظائف الطبيعية لألنظمة اإليكولوجية ؛

ة     )ج(  ة اجتماعي ي عملي ة ه ة اإليكولوجي ة    . إن إدارة األنظم ات المهتم ن المجتمع ر م اك آثي وهن
 .لة ومجدية لصنع القرار وإلدارة األمور بالموضوع ، ينبغي إشراآها من خالل إيجاد هياآل وعمليات فعا

ن     -4 تطيع م يط ، يس ة والتخط ة العام م السياس ي رس ررات ف اندة المق امع ، لمس ار منهجي ج و إط نهج ه إن ال
ونهج األنظمة اإليكولوجية هو     . يقومون بتنفيذ االتفاقية أن يضعوا في إطاره نهوجًا أشد تحديدًا تالئم ظروفهم الخاصة              

ي   هم ف ة        أداة تس اطق المحمي ا المن أمور منه ق ب ل المتعل املة العم ة ، ش ا االتفاقي ي تعالجه ة الت ايا المختلف ذ القض تنفي
ة  بكات اإليكولوجي ي إدارة األراضي     . والش ة ف ة اإليكولوجي ج األنظم ق نه دة  لتحقي ة صحيحة وحي د طريق وال توج
ة      ويمكن ترجمة المبادئ الكامنة بطريقة مر. والمياه والموارد الحية   ياقات اجتماعي الج قضايا اإلدارة في س نة ، آي تع

ي                       . متباينة   ا تماسك جزئ ادية بينه وتوجد فعًال من قبل قطاعات وحكومات قد وضعت مجموعات من الخطوط اإلرش
تدامة             (وتكامل بل بينها تماثل مع نهج األنظمة اإليكولوجية          مثًال مدونة مصائد األسماك المسؤولة ، ونهج اإلدارة المس

 ) .غابات ، واإلدارة التواؤمية للغابات لل

ذ  . هناك عدد من الخيارات لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية          -5 من هذه الخيارات إدماج المبادئ في تصميم وتنفي
ة             تراتيجيات اإلقليمي وجي واالس وع البيول ادئ           . استراتيجيات وخطط عمل التن اج مب ارات أخرى تشمل إدم اك خي وهن

ة                    نهج األنظمة اإل   ات التخطيط وفي الخطط القطاعي ا في عملي ثًال في    (يكولوجية في أدوات السياسة العامة وإدراجه م
وجي        ) . الغابات ومصائد األسماك والزراعة      وباإلضافة إلى ذلك فإن األطراف والهيئات المختلفة التفاقية التنوع البيول

ين نهج األن                 ق تضافرات ب ى تحقي رامج العمل في ظل              ينبغي تشجيعها على أن تعمل عل ة ومختلف ب ة اإليكولوجي ظم
رى         ة األخ ادرات الدولي ع المب رابط م ز الت ذلك تعزي وجي وآ وع البيول ة التن ة    . اتفاقي ج األنظم ذ نه بيل تنفي ي س وف

ادئ أو      اإليكولوجية ينبغي أن تقوم البلدان بإدراج مبادئه أو تتبين خطوط إرشادية موجودة من قبل وتتمشى مع تلك المب
ية لها ، في القنوات المؤسسية والقانونية والمالية الصحيحة ، وينبغي أن يرآز عمل هيئات االتفاقية وغيرها من     مضاه

 . المنظمات ذات الصلة على مساندة الجهود المحلية واإلقليمية آإسهام في تحقيق الغايات اإلنمائية لأللفية 

ة اإل            -6 ق نهج األنظم ه بشكل         ينبغي التشديد على أنه ، في تطبي ادئ في ع المب ى جمي ة ، ينبغي النظر إل يكولوجي
 . جامع شامل ، مع إعطاء وزن سوي لكل منها ، وفقًا للظروف المحلية 

ًا للظروف الخاصة لكل مشكلة                        -7 بصرف النظر عن الحاجة إلى أن التنفيذ ينبغي تصميمه بحيث يكون مالئم
ي            رة ب دان     معينة ، هناك احتمال قوى لتبادل التجارب والخب ة والبل ة اإليكولوجي ي     . ن األنظم ادل المعلومات الت ة تب وآلي

اون            " آلية مقاصة "  ، وتسميها تلك المادة      18أنشئت تحت المادة     ك التع ينبغي أن تكون نقطة الترآيز األولى لتسهيل ذل
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ا                .  اد        .إن تفهمًا متينًا وواسعًا لتلك المبادئ ولمقاصدها وعواقبها ، إنما هو شرط جوهري لتطبيقه  ويمكن أن يكون إيج

اس ، داخل وخارج قطاع  تهدفة من الن دى المجموعات المس ة ل ة اإليكولوجي ز نهج األنظم تراتيجية اتصال لتعزي اس
 .الحفظ ، يمكن أن يكون أداة نافعة 

 بينما تالحظ قيمة نهج األنظمة اإليكولوجية في تعزيز إشراف أفضل         -إن مجتمع المانحين ، مثل الحكومات        -8
وجي      على اذ                  - النظام اإليكول ات واتخ ق وضع أولوي ه عن طري ز تطبيق ًا في تعزي ى أن يكون مرن  ينبغي تشجيعه عل

 .قرارات تمويل ، تسمح الحتماالت أخرى ولقدرات مختلفة باالستجابة لتلك المبادئ 

وحظ   بعد تقييم خبرة األطراف في تنفيذ مقررات نهج األنظمة اإليكولوجية الصادرة عن مؤتمر األ  -9 طراف ، ل
ي تتضمنها                              اهيم الت ًا عن المف رًا دقيق ر تعبي ارات تعب ًا مصوغة بعب م تكن دائم ـانت   -أنه بينما هذه المبادئ ل ا آ  إال أنه

ة        اهيم الهام ل بمجرد                       . تصور معنى المف ؤتمر األطراف ، ب ررات م ر مق ى تغيي رة األطراف بحاجة إل وِح وخب م ت ول
 . مزيد من التطور للتغلب على أية مشكالت في الوضوح والتفسيرحاجة إلى إسداء مزيد من المشورة و

ي والجدول                    -10 إن النص اآلت ذه األمور ، ف ال ه  يتضمنان بعض المقترحات بشأن نهوج          1وبينما توجد في الب
ذ  اندة التنفي ذ ومس دأ وتوضيح  . التنفي ل مب ذ لك ادية لتنفي ي والخطوط اإلرش ى األساس المنطق ذه شروحًا عل وتشمل ه

 .الجوانب الشاملة لعدة قطاعات في نهج األنظمة اإليكولوجية 

 مذآرات تفسيریة إضافية بشأن القضایا الشاملة لعدة قطاعات ، المتصلة باإلرشاد التشغيلي  -باء 
دة      -11 املة لع ة الش ايا اآلتي ى القض ي النظر إل ة ، ينبغ ة اإليكولوجي نهج األنظم غيلي ل اد التش ق اإلرش د تطبي عن

 .قطاعات 

 
 الشروع في النهج 

وفي  . عند الشروع في نهج لألنظمة اإليكولوجية ، إن المهمة األولي هي تحديد المشكلة التي يجرى عالجها                  -12
دًا    دًا جي دهما تحدي ي تحدي ا ينبغ وب إداؤه ة المطل كلة والمهم دى المش إن م ك ، ف ل ذل ي . عم ي ينبغ تراتيجية الت واالس

يكولوجية ينبغي أن تحدد تحديدًا واضحًا مع طوارئ للحاالت غير المنظورة الداخلة في             اتباعها لتعزيز نهج األنظمة اإل    
وينبغي أن ينظر النهج إلى جميع المبادئ آصفقة واحدة ، غير أنه ، تبعًا للمهمة التي يتناولها الموضوع   . االستراتيجية  

ة  ادئ خاص ى مب ز عل ة ترآي ون ثم ن أن يك اع. ، يمك اك جم اد إمس ي إيج تراتيجية وينبغ ة واالس ام الرؤي ي لزم
اك   ذا االمس ط ه ا ، وينبغي رب ي تجرى معالجته ة الت ق بالمهم ذي يتعل ة ال ة اإليكولوجي ج األنظم ي نه رات ف والبرامت

ة أن توضع         ). sponsors(باآلخرين وتسهيله بين الشرآاء والمتبّنين      ة اإليكولوجي ق نهج األنظم ل تطبي م قب ومن المه
 .وأهداف ومقاصد للعملية آلها جماعيًا وغايات جامعة 

 بناء القدرة واإلرادة الجماعية 
ي                   -13 وارد وعن جهات التبن د من التحري عن الم ة الب ة اإليكولوجي نهج من األنظم اجح ل في سبيل التطبيق الن

 .ويمكن أن يكون ذلك على شكل بناء القدرة وتعزيز اإلرادة الجماعية . الالزمة للقيام بتلك الممارسة 

اط من أصحاب المصلحة ،          -14 إن اإلرادة الجماعيـة يمكن أن تكون على شكل شراآات بين المجتمعات ، وارتب
ذي تقتضيه      . وإرادة سياسية ومؤسسية ، وإلتزام من جانب المانحين أو المتبنين   زمن ال ة طول ال ومن االعتبارات الهام

ة في الم               ة المرتبطة            تلك اإلرادة الجماعية ، ومعنى ذلك أنها قد تكون الزم يم والمرحل ة التقي ة االستهاللية ومرحل رحل
ومن األمثلة على الحاالت التي أضير فيها نظام األنظمة اإليكولوجية حالة ضياع والء أحد المجتمعات                  . بتنفيذ النتائج   

 . انحين أو أآثر من مجتمع واحد ، أو والء أصحاب مصلحة آخرين ، أو والء المؤسسة السياسية أو والء متبنين أو م

والمساندة المالية السوية ومساندة البنيات التحتية . وبناء القدرة هام أيضًا لنجاح نهج من األنظمة اإليكولوجية         -15
رة            . الوافية هما متطلبات هامة لنجاح ذلك النهج         ة والخب ومن المهم أيضًا الحصول على الخبرة المالئمة وتقاسم المعرف

ق           وعند القيام بتطبيق نهج األ    .  تفادة من أنشطة أخرى تطب نظمة اإليكولوجية يكون من المفيد البناء على الدورس المس
وائم الجرد ،               . نهجًا من نهوج األنظمة اإليكولوجية       والتكنولوجيا ، شاملة أدوات مساندة اتخاذ القرار ، وأنظمة وضع ق

د يم  ة ، ق ة اإليكولوجي نهج األنظم ات أخرى ل ي تطبيق تحداثها ف م اس ي ت ن  الت ا يمك ى آخر آم ن موضع إل ا م ن نقله ك
 . تحويرها لتواؤم الموضع الجديد 
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 المعلومات والبحث والتنمية 
نهج من                  -16 اجح ل ام الن ام لإلتم ة واالقتصادية هو أمر ه إن تجميع الموارد والمعلومات البيوفيزيقية واالجتماعي

لفجوات االستراتيجية في المعرفة ، وهي فجوات ذات          والبحث والتطوير الزمان للترآيز على ا     . األنظمة اإليكولوجية   
وب   ر المطل ة األم ي معالج ة ف ا   . أهمي ي تكامله ن مصادر أخرى ينبغ ات م ن البحث والمعلوم تمدة م ة المس والمعرف

رارات     (ووضعها في سالت من المنتجات اإلعالمية    اندة الق ة مس تعمالها في      ) تشمل أنظم تسمح بالتفسير وتسهيل اس
د  ق أح ة تطبي ة اإليكولوجي ديرين    . األنظم ين والم ة لالتصال بأصحاب المصلحة والمخطط الم الزم ات اإلع ومنتج

وينبغي أن يدخل في االعتبار تعزيز حصول أصحاب المصلحة على المعلومات ألنه آلما آان صنع          . وصانعى القرار   
ـام أفض     ك الزم ان تمل ا آ وفرة ، آلم ات المت اس المعلوم ى اس فافًا عل رار ش رارات  -ل الق ام الق و زم دى - وه ين ي  ب

ق      . المشارآين وأصحاب المصلحة والمتبنين      دأ تطبي دما يب ر وضوحًا عن وأولويات للبحث والتنمية يرجح أن تكون أآث
 . نهج األنظمة اإليكولوجية وتنفيذ الخطوات المختلفة 

 الرصد واالستعراض 
ة       إن الرصد واالستعراض هما عنصران جوهريان في تنفيذ          -17 ة اإليكولوجي درة      . نهج لألنظم ان مق ا يعطي فهم

تجابية  ة واالس ى اإلدارة التواؤمي ي    . عل ائج الت غ النت غ األداء وتبلي ي تبلي ًا ف دان أيض تعراض مفي م أن الرصد واالس ث
نهج   دها ال ذها    . يول ا وتنفي دها وتطويره ي تحدي رات األداء ينبغ د     . ومؤش ة للرص م مالئم اد نظ ر إيج ويقتضي األم

ذه المؤشرات                  . راجعة لمساندة تبليغ مؤشرات األداء      والم ة له ة منتظم رات دوري ى فت ي تجرى عل واالستعراضات الت
ة            ق إدارة تواؤمي ان األمر يقتضي تطبي ا إذا آ ة م يم األداء ولمعرف ه لتقي ديل     . أمر ينبغي القيام ب د يقتضي األمر تع وق

 .تي تسفر عنها عمليات الرصد والمراجعة االستراتيجيات والممارسات والعمليات تبعًا للنتائج ال

 )governance(تصریف األمور 
ة     -18 ة اإليكولوجي نهج األنظم اجح ل ق الن وهري للتطبي ر ج ور أم د لألم د . إن التصريف الجي والتصريف الجي

 الحتياجات لألمور يشمل إيجاد بيئة سليمة ، وإيجاد الموارد والسياسات االقتصادية والمؤسسات اإلدارية التي تستجيب           
اندة                       . الجمهور   ذا المجال ، لمس ويلزم األمر إيجاد أنظمة إدارة متينة وسليمة إلدارة الموارد ، وممارسات سوية في ه

ك السياسات والمؤسسات  ون . تل ة ، وأن تك ارات المجتمعي وخي الخي رارات حسن ت ي صنع الق وينبغي أن يراعى ف
رارات ينبغي وضعها في المستوي      .  المجتمع  العملية شفافة وموضع مساءلة وأن يشترك فيها       والمساءلة عن صنع الق

ذا االستعمال                . السديد الذي يعبر عن مصلحة المجتمع          ثًال أن التخطيط االستراتيجي الستعمال األراضي وإدارة ه فم
ة أو عن أحدى    ة المحلي غيلية عن الحكوم رارات التش ة ، وأن تصدر الق ة المرآزي واله الحكوم ن أن تت االت يمك الوآ
 . المسؤولة عن اإلدارة ، بينما القرارات المرتبطة بتقاسم المنافع يمكن أن تتخذها منظمة من منظمات المجتمع 

ظ          -19 تدام وحف تعمال المس ق االس ع المستويات أمر أساسي لتحقي ى جمي د عل ى نحو جي إن تصريف األمور عل
وهناك حاجة إلى إدماج نهج األنظمة اإليكولوجية في    . قطاعات  ومن المهم آفالة التعاون بين شتى ال      .التنوع البيولوجي   

وجي     وع البيول ى التن أثير عل ا ت ي له اج الت ة اإلنت ن أنظم ك م ر ذل ات وغي ماك والغاب ة ومصائد األس وإدارة . الزراع
ادة الت                 ى      الموارد الطبيعية طبقًا لنهج األنظمة اإليكولوجية ، تدعو إلى زيادة االتصال بين القطاعات وزي ا عل اون بينه ع

 ) .وزارات الحكومة ، وآاالت اإلدارة (طائفة من المستويات 
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) V=&dec0=asp?lg.default/decisions/org.biodiv.www://http/6 الصادر عن مؤتمر األطراف  5/6المقرر ( مبدأ في نهج األنظمة اإليكولوجية وأساسها المنطقي    12الـ   : 1الجدول  
 .، وشروح مقترحة لألساس المنطقي والخطوط اإلرشادية للتنفيذ 

  أهداف إدارة األرض والماء والموارد الحية هي أمر يختاره المجتمع :1المبدأ 
 األساس المنطقي 

ة           إن القطاعات المختلفة للمجتمع تنظر إلى األنظمة اإليكولوجية          ة واجتماعي ة ، من اقتصادية وثقافي م أصحاب          . من حيث احتياجاتها الذاتي ى األرض ه ذين يعيشون عل ين ال ومجتمعات السكان األصليين والمحلي
ة اإليكول           . مصلحة لهم أهميتهم ، وحقوقهم ومصالحهم ينبغي االعتراف بها           نهج األنظم بان          والتنوع الثقافي والبيولوجي هو من المكونات األساسية ل ك في الحس إلدارة أن تأخذ ذل ة ، وينبغي ل تم   . وجي وينبغي أن ي

 .وينبغي إدارة األنظمة اإليكولوجية على أساس قيمتها الذاتية ولجني المنافع الملموسة أو غير الملموسة للبشر ، بطريقة عادلة ومنصفة . اإلعراب عن الخيارات المجتمعية على نحو أوضح ما يكون 

 شروح على األساس المنطقي 
ق مفاوضات           اره المجتمع ، ويحدد عن طري إن هدف إدارة األرض والمياه والموارد الحية هو أمر يخت

وفي هذا الصدد ينبغي أن  . دالت بين أصحاب المصلحة  الذين لهم رؤيات ومصالح ومقاصد مختلفة            وتبا
 : يالحظ ما يلي 

ين        • ربط ب ي ت ا ، الت ات وطريقته ة العالق ث نوعي ن حي وع م ري متن ع البش إن المجتم
ه                   الم المحيط ب ى الع ذه الجماعات إل الم الطبيعي ، إذ ينظر آل من ه مختلف الجماعات بالع

 .رائق مختلفة ويجسدون مصالحهم واحتياجاتهم الذاتية ، من اقتصادية وثقافية واجتماعية بط
إن جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة ينبغي أن تعالج مصالحها بإنصاف ، وهو أمر       •

 .قد يتضمن توفير مخرجات مختلفة في مواقع مستقلة أو في أزمنة مختلفة 
ة           من الضروري أيضًا آفالة أن تكون احتي       • الم الطبيعي ممثل ة والع ال القادم اجات األجي

 . تمثيًال سويًا 
ق                            • وفر األخذ بطري ي ت د الت ى نحو جي رار عل ات صنع الق إن عملي وع ف ذا التن نظرًا له

عًا إلدارة مجاالت                     وًال واس ة قب اد أهداف مقبول المفاوضات والتبادالت ، أمر ضروري إليج
 .خاصة وما فيها موارد حية 

 :يدة في صنع القرار تتضمن الخصائص التالية إن العمليات الج •
ة  - ع األطراف المعني راك جمي ًا (ينبغي إش خصوص

في العملية  ) مجتمعات السكان األصليين والمحليين     
. 

 
ى       - ل إل م التوص ف ت وح آي رف بوض ي أن يع ينبغ

رارات   ) أو من هم   (القرارات ومن هو     من اتخذ الق
. 

ع      - ام المجتم رار أم انع الق اءلة ص ي مس ذي ينبغ
 المصالح 

رارات          - اذ الق ايير الخاصة بإتخ ينبغي أن تكون المع
 سوية وشفافة ،

ال     - اس االتص ى أس رارات عل وم الق ي أن تق ينبغ
ك           ق ذل والتنسيق بين القطاعات وأن تسهم في تحقي

 ة للتنفيذ الخطوط اإلرشادی
املة مجتمعات   ) (األطراف ذات المصلحة    (إشراك جميع أصحاب المصلحة      1-1 ش

 :فيما يلي ) السكان األصليين والمحليين 
 التفصيل الواضح ألهداف اإلدارة وتحديدها واالتفاق عليها  •
 .تحديد المشكالت  •
 ) .12في المبدأ (القيام بالخيارات  •

اد حدود وا        1-2 د ،      يحتاح األمر إلى إيج ًا     (ضحة التحدي ًا ومكان لوحدة اإلدارة   ) زمن
 .التي تنصب عليها عملية االختيار االجتماعي 

ثًال  (آفالة أن أصحاب المصلحة الذين ال يستطيعون أن يمثلوا أنفسهم مباشرة                1-3 م
 .يكونون ممثلين بسواهم تمثيًال سويًا ) األجيال القادمة ، العالم الطبيعي 

ال          آفـالة أن يكون ل    1-4 كل أصحاب المصلحة قدرة منصفة على إشراآهم إشراآًا فع
ى المشارآة                   درة عل ى المعلومات والق ادل عل ، بوسائل منها آفالة الحصول الع

 .في العمليات ، إلخ 
ع                   1-5 ة في توزي ى العدال ر إل ة وجوه تفتف آفالة أن عملية صنع القرار تعوض عن أي

ون مهم             ة أن من يكون تهم     السلطـة في المجتمع ، لكفال ثًال النساء ،     (شين بطبيع م
 .ال يستبعدون أو ال يضامون في مشارآتهم ) الفقراء ، السكان األصليين 

 
 
رار  1-6 ل ق بة لك رار بالنس ناع الق م ص ن ه د م تحدي

رار             (يصدر ، وآيفية صدور القرار       ا هي    ) ما هي العملية التي ستستعمل في إصدار الق وم
ا                (حدود السلطة التقديرية لصناع القرار     رار ، وم ة إلصدار الق ايير القانوني مثًال ما هي المع

 .هو اإلرشاد السياسي الشامل الذي ينبغي أن يلتزمه القرار المتخذ ، إلى آخره 
ة                  1-7 ة الكامل آفالة أن االعتراف بمصالح أصحاب المصلحة أمر يحدث في الطائف

ة               ة واألمكن ل    وينب. للقرارات على جميع المستويات وفي آل األزمن غي أن يكف
ق إدراج اآلراء        " آلل أصحاب المصلحة     " مع ذلك إال يحــدث      ك عن طري وذل

المعروفة عن أصحاب المصلحة في القرارات المستقبلية ، وعن طريق السماح            
 .بمدخالت فعالة من جانب أصحاب المصلحة 

ات   آلما آان األمر ممكنًا ينبغي أستعمال اآلليات االجتماعية المتوفرة أو بنا           1-8 ء آلي
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 .االتصال والتنسيق 
إن القرارات الجيدة تتوقف على حصول من يعنيهم األمر على معلومات صحيحة وفي              •

 .ناسب ، وعلى قدرتهم على تطبيق هذه المعرفة الوقت الم

 .جديدة تتمشى مع الظروف االجتماعية القائمة أو المنشودة 
ات ذات    1-9 ام المجتمع رار أم اءلة صناع الق ة مس آفال

 .المصلحة التي يعنيها األمر 

مساعدة المفاوضات والتبادالت ، وتسوية المنازعات بين مجموعات         تنمية قدرة  1-10 
أن اإلدارة ،    رارات بش ى ق ي التوصل إل األمر ف ين ب أصحاب المصلحة المعني

 .واالستعمال والحفظ للموارد البيولوجية 
ئمة بالتشغيل لكفالة أنه ، بعد صدور خيار مناسب هناك حاجة إلى آليات تكون قا 1-11

من المجتمع ، فإن القرار سيكون قابًال للتنفيذ على المدى الطويل ، أي أن األمر               
 . يقتضي وجود سياسة وهياآل تشريعية ورقابية مطبقة فعًال

  ينبغي تحقيق الالمرآزية في اإلدارة إلى أدنى مستوى مناسب  :2المبدأ 
 :نطقي األساس الم

ًا                . أن األنظمـة الالمرآزية قد تؤدي إلى مزيد من الفاعلية والجدوى واالنصاف             اهير األوسع نطاق ة ومصلحة الجم ين المصالح المحلي وازن ب . وينبغي أن يشترك فيه اإلدارة جميع أصحاب المصلحة وأن يوجد ت
 .لية ، وتملك الزمام ، والمساءلة والمشارآة واستعمال المعرفة المحلية وآلما آانت اإلدارة أقرب إلى النظام اإليكولوجي ، آلما زادت المسؤو

 
 
 
 

 شروح على األساس المنطقي 
اإلدارة            ينبغي إصدار القرارات من الذين يمثلون المجتمعات ا        ام ب ا ينبغي القي لسوية ذات المصلحة ، بينم

 :وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي . من جانب مـن يملكون القدرة على تنفيذ القرارات 
ة                • ة اإليكولوجي ويمكن  . هناك في المعتاد عدة مجتمعات من المصالح في إدارة اإلنظم

ة أن يحافظ مستوى     .بة أن تكون هذه المصالح متوائمة أو متكاملة أو متضار         م آفال ومن المه
 .صنع القرار واإلدارة المختارة على توازن سوي بين هذه المصالح 

ى                 • رار واإلدارة أقرب إل ان صنع الق ا آ ه آلم ًا ، أن م يحدث دائم ا يحدث وأن ل آثيرًا م
تعمال  اءلة واس ام والمس ك الزم ؤولية وتمل ارآة والمس ا زادت المش وجي ، آلم نظم اإليكول ال

 لمعرفة المحلية ، وآلها أمور ذات أهمية جوهرية لنجاح اإلدارة ا
ى                  • ة عل درات مختلف م ق ذين له اس ال نظرًا ألن هناك عدة مستويات من المصالح لدى الن

ددون         رار متع ا يوجد صناع ق التصدي للجوانب المتباينة إلدارة النظم اإليكولوجية ، آثيرًا م
  بالنسبة ألى مكان فردي أو مورد فردي والعديد من المديرين لهم أدوار مختلفة

ون      • ى تك أثر أو حت ا تت رًا م ة آثي وارد المحلي ديري الم ي تصدر عن م رارات الت إن الق
وذهم ،               خاضعة للعمليات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تقع خارج دائرة نف

ليات تنسق القرارات وأفعال    ولذا هناك حاجة إلى إلى آ     . على مستويات أعلى في سلم التنظيم       
 .اإلدارة على عدد من المستويات التنظيمية المختلفة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
ررات بشأن جوانب                  2-1 ناد مق ينبغي تبين مختلف مجتمعات المصالح ، وينبغي إس

ذا                  ذي يكون أنسب له معينة من اإلدارة إلى الهيئة التي تمثل مجتمع المصلحة ال
إن وظائف        وإذا ل  . التمثيل   يمها        /زم األمر ف ررات اإلدارة ينبغي تقس ثًال  . مق فم

رارات       ة والق ة المرآزي ن الحكوم در ع ن أن تص تراتيجية يمك رارات االس الق
رارات بشأن                     ة ، والق ة محلي ة إداري ة أو عن وآال التشغيلية عن الحكومة المحلي

 .تخصيص المنافع بين أعضاء المجتمع عن المجتمـع نفسه 
ار  2-2 ي      اآلث رار واإلدارة ينبغ نع الق ؤوليات ص ة مس ة لتجزئ ارة المحتمل الض

 :تعويضها بما يلي 
 آفالة أن تكون القرارات متدخلة ومترابطة بشكل سوي  •
 .تقاسم المعلومات والخبرة •
 آفالة اتصال جيد بين الهيئات المختلفة لإلدارة  •
وم ومجمع ،     اإلدارة إلى المجتمع بشكل       /تقديم التوليفة الجامعة من القرارات     • مفه

 حتى يستطيع المجتمع أن يتفاعل بشكل فعال مع النظام آله 
 وجود عالقات تساندية بين مختلف المستويات •

 :إن ترتيبات التصريف الجيد لألمور أمر جوهري خصوصًا ما يلي  2-3
 .المساءلة الواضحة  •
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 مساءلة السلطات الالزمة  •
 مساءلة الهيئات أو األشخاص المختصين  •
ظ  ن       ويالح وه م ذه الوج تكفاء به ول لالس بب مقب د س دو أال يوج ة ويب ة آامل ة ليست قائم ذه القائم أن ه
 .المساءلة 

 
 
 
 
تحقيق مستوى مناسب من الالمرآزية يقتضي اتخاذ قرارات على مستوى أعلى  2-4

ل مسؤوليات          ًا بتحوي ك إلتزام ذلك ليكون ذل ، إليجاد بيئة تمكينية وتساندية ، وآ
 .جودة في الوقت الحاضر على مستوى أعلى من الالزم صنع القرار المو

ة ذات صلة                   2-5 ة ، تكون العوامل اآلتي عند اختيار المستوى السوي من الالمرآزي
 .بالموضوع وينبغي أخذها في الحسبان عند اختيار الهيئة المناسبة 

 هل الهيئة تمثل مجتمع المصالح المناسب أم ال  •  
 هل للهيئة إلتزام بتحقيق المقصود من الوظيفة  •
 هل للهيئة القدرة الالزمة على اإلدارة  •
اءة  • ؤد  (الكف ن أن ي ى يمك توى أعل ى مس ة إل ل الوظيف ثًال نق ي  م ل يكف ى عم ى إل

ال        ى شكل فع للسماح بالحفاظ على المستوى الالزم من الخبرة للقيام بأعباء الوظيفة عل
 )ومجدى 

 هل للهيئة وظائف أخرى تمثل تنازعًا بين المصالح ؟ •
ة     (اآلثار على األعضاء المهمشين من المجتمع        • ثًال النساء ، المجموعات القبلي م

 )المهمشة 
درة             في بعض الحاالت يمكن تصح       اء الق ل بن ق مث ة سوية         . يح المشكالت ، بطرائ م يوجد أي هيئ وإذا ل

ار مستوى                  ة موجودة أو يمكن اختي ديل هيئ دة أو يمكن تع ة جدي متاحة على المستوى ، يمكن إنشاء هيئ
 .مختلف 

عندما يقتضي األمر نقل وظائف إلى مستوى آخر ، البد من آفالة أن الهيئة التي  2-6
ؤولية ي ى المس ؤولية تتلق ك المس ة لالضطالع بتل درة الكافي ديها الق ون ل ثًال (ك م

، وأن أية مخاطر ناشئة عن االنتقال يمكن التحكم     ) الموارد ، األنظمة ، السلطة      
 .ويعني ذلك القيام ببناء القدرة الالزمة للسماح بإحداث الالمرآزية .فيها 

اند وينسق سلطات          والترتيبات المؤسسية هي مفتاح الموقف وإذا لم يكن لديك ا          ذي يس لهيكل المؤسسي ال
 .صنع القرار ، فعندئذ يكون عمل هذه السلطات ال قيمة لها 

 
 ى ألنشطتهم على األنظمة اإليكولوجية المتاخمة أو األنظمة اإليكولوجية األخر) الفعلية أو االحتمالية (إن مديري األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن ينظروا في اآلثار : 3المبدأ 

 :األساس المنطقي 
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دة أو  . آثيرًا ما يكون لتدخالت اإلدارة في األنظمة اإليكولوجية آثار غير معروفة أو ال يمكن توقعها على آثار إيكولوجية أخرى ؛ولذا فإن الوقع المحتمل ينبغي تفحصه وتحليله بعناية      وقد يقتضي ذلك ترتيبات جدي
 . بحلول وسط مناسبة - إذا لزم األمر -في صنع القرار ، لألخذ طرائق تنظيم للمؤسسات التي يعنيها األمر 

  :شروح على األساس المنطقي
ة ،          ة مغلق ة                 إن األنظمة اإليكولوجية ليست أنظم ا تكون مرتبطة بأنظم رًا م ة مفتوحة وآثي ا أنظم  ولكنه

ى أداء      . إيكولوجية أخرى    وهذا الهيكل المفتوح وهذا الترابط بين األنظمة اإليكولوجية يكفل أن اآلثار عل
د فقط                  ذا الصدد     .األنظمة اإليكولوجية قليًال ما تكون مقصورة على نقطة الوقع أو على نظام وحي وفي ه

 : ما يلي ينبغي أن يالحظ
ى نقطة           • آثار تدخالت اإلدارة أو القرارات بعدم التدخل ، ال تكون إذن مقصورة فقط عل

 .الوقع 
ذا                   • ى ه ا عل ة ، وسيكون له ر خطي إن اآلثار بين األنظمة اإليكولوجية آثير ما تكون غي

 األساس تأخيرات زمنية مرتبطة بها 
 لك القضاياإن أنظمة اإلدارة تحتاج إلى تصميمها بحيث تتمشى مع ت •

هناك حاجة إلى أن يعكس ذلك أن الوقع يحدث في آال االتجاهين أي داخل نظام إيكولوجي معين وخارج 
ذلك                        . ذلك النظام    ه ارتباطات أخرى آ ل ل ى مجرى األحداث ، ب وهو ليس متاخمًا فقط أو الحقًا فقط عل

 ) مثًال األنظمة المرتبطة بأنواع مهاجرة (

 الخطوط اإلرشادية للتنفيذ
إن مديري الموارد الطبيعية وصانعي القرارات والساسة ينبغي أن ينظروا في            3-1

ة  ة اإليكولوجي ى األنظم الهم عل ن أفع أ ع ن أن تنش ي يمك ة الت ار الممكن اآلث
ى مستوى          ة عل أحواض األنهر   (الحق من مجرى األحداث      المتاخمة أو الكائن

احلية   اطق الس ة     ) والمن ل األنظم دث داخ ي تح ار الت د اآلث تم تحدي ث ي حي
 .اإليكولوجية وخارجها 

ار اإلدارة أو    3-2 ًال آث ا فع ؤدي فيه ن المنظور أو ت ا م ون فيه ي يك االت الت ي الح ف
اآن أخرى ، ال            ار في أم ى آث ة إل ة اإليكولوجي د من جمع    استخدام أحد األنظم ب

ة       ي أفضل طريق روا ف ي ينظ ة آ رة التقني ـة وأصحاب الخب أصحاب المصلح
 .لتخفيض العواقب الضارة 

ي  3-3 ع البيئ يم الوق ات تقي تراتيجية )EIAs(إن عملي ة االس ات البيئي املة التقييم ، ش
)SEAs (               ات ع مكون اة جمي ينبغي القيام بها بالنسبة لجميع التطورات مع مراع

و وع البيول ع   . جي التن ى الوق وي إل كل س ر بش ات النظ ذه التقييم ي ه ي ف وينبغ
يم       . االحتمالي خارج الموقع     ذلك تقي ونتائج هذه التقييمات التي يمكن أن تشمل آ

ا يوجد من    . الوقع االجتماعي ، ينبغي اتخاذ تدابير بشأنها بعد ذلك        وعند تبين م
ة               ة اإليكولوجي دات لألنظم ة أو تهدي ة أو محتمل ى    مخاطر فعلي ، ينبغي النظر إل

 .مقاييس مختلفة 
ر     3-4 إنشاء وصيانة أنظمة رصد وطنية وإقليمية لقياس آثار أفعال اإلدارة المنتقاة عب

  ) 9-5أنظر (يضاف إلى ذلك متابعة لإلدارة التواؤمية . األنظمة اإليكولوجية 
 
 
 
 

ًا وإال تك                 (إيجاد آليات محددة      ات أوسع نطاق ك اآللي ك أن تكون تل ة         ويقتضي ذل ة آلي ون مدفوعة نحو أي
والت     د البروتوآ ل أح ة مث ة      ) خاص ة اإليكولوجي ة باألنظم دود المرتبط ابرة للح ايا الع ة القض لمعالج

 ) .مثًال تلويث الهواء والماء (المتقاسمة ، وبنقل الوقع االيكولوجي عبر الحدود 
ه          .  بمكاسب محتملة من اإلدارة توجد في المعتاد حاجة إلى تفهم وإدارة النظام اإليكولوجي في سياق اقتصادي               مع االعتراف   :4المبدأ   وفر في وجي ينبغي أن تت رامج إلدارة النظام اإليكول ذه الب امج من ه وأي برن

 :العناصر اآلتية 
 تخفيض إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ؛ ) أ(
  الحوافز التي تعزز صون التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛حشد ) ب(
 .إدخال التكاليف والمنافع في صلب النظام اإليكولوجي الماثل ، إلى أبعد حد ممكن  )ج(

 : األساس المنطقي 
وفر حوافز         وآثيرًا. إن أآبر تهديد للتنوع البيولوجي يكمن في االستعاضة عنه بأنظمة بديلة في استعماالت األراضي                ة ، وت  ما ينشأ ذلك عن إلتواءات في السوق ، تقلل من قيمة األنظمة الطبيعية واألواهل الطبيعي

ًا               ل تنوع ة أق اليف البيئ                     . ضارة وإعانات تشجع على تحويل األراضي إلى أنظم دون التك ذين يول ا أن ال اليف الحفظ ، آم دفعون تك تفدون من الحفظ ال ي ا يحدث أن من يس رًا م ة  وآثي ثًال التلويث   (ي ون من   ) م يفلت
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 . إن حشد الحوافز يسمح بأن يستفيد منها من يتحكمون فيها ، ويكفل أن يدفع ثمن التكاليف البيئية من يولدون تلك التكاليف .المسؤولية 

 شروح على األساس المنطقي 
إن آثير من األنظمة اإليكولوجية توفر سلعًا وخدمات نفيسة اقتصاديًا ، ولذا يلزم األمر   •

ياق   ي س ة ف ة اإليكولوجي م وأدارة األنظم ادي تفه ة  . اقتص دث أن األنظم ا يح رًا م وآثي
 المستمدة – وآثيرًا ما تكون قيم غير ملموسة –اإليكولوجية ال تأخذ في الحسبان القيم الكثيرة 

 :من األنظمة اإليكولوجية وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي 
ا في   إن السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية آثيرًا ما تقدر بأقل             • من قيمته

 األنظمة االقتصادية 
ا                       • ز بأنه ة تتمي إن معظم السلع والخدمات البيئي امًال ف يم آ سلع  " حتى عندما يكون التقي

 بالمعني االقتصادي لهذه العبارة ، وهو أمر يجعل من الصعب إدماجها في األسواق ؛" عامة 
لوجية ، حتى عندما  آثيرًا ما يكون من الصعب أدخال استعماالت جديدة لألنظمة اإليكو          •

ة                         ًا للمجتمع ، ألن األنظم افع أوسع نطاق د من دما تول ًا أو عن ل وقع تكون تلك االستخدامات أق
ة                دما توجد مصالح قوي ود ، خصوصًا عن االقتصادية واالجتماعية تتميز بقدر آبير من الجم

 .تتأثر بالتغير وتقاوم ذلك التغير 
ة ولكن         أن آثيرًا من أصحاب المصلحة الذين لهم مص        • ة اإليكولوجي الح قوية في األنظم

نظم                 أثير السياسي واالقتصادي ، يمكن أن يهمشوا في ال درًا محدودًا من الت ال يملكون إال ق
 .االقتصادية المتصلة بالموضوع 

اظ                   • افع من الحف ى المن تعمال األرض ال يحصلون عل عندما يكون من يتحكمون في اس
ات   ة والعملي ة اإليكولوجي ى األنظم ر  عل تعماالت غي ي اس رعوا ف رجح أن يش ة ، في الطبيعي

ذا الوضع ، من                  مستدامة لألراضي ، يستمدون منها منافع على المدى القصير ، ولمضادة ه
 . الموصى به القيام بتقاسم أآثر انصافًا للمنافع 

إن السياسات الدولية والوطنية ودون الوطنية والقوانين واللوائح ، شاملة اإلعانات ، قد            •
ة   تك ة اإليكولوجي تدامة لألنظم ر المس إلدارة غي ارة ل وافز ض ة .ون ح إن األنظم ذا ف ول

 .اإليكولوجية تحتاج إلى إعادة تصميمها بحيث تستوعب أهداف اإلدارة البيئية 
إن التصدي لقضية إلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي ، أمر     •

 . ي القطاعات األخرى يقتضي إيجاد حوار مع األخرين ف
وجي وتحسين               وع البيول ق حفظ التن تمش مع تحقي ر م إن استمداد المنافع االقتصادية ليس بالضرورة غي

 .جودة البيئة 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ
ا نهج األن         4-1 ق عليه ي يطب ة  إيجاد تفهم للسياق االجتماعي واالقتصادي للقضية الت ظم

 .اإليكولوجية 
تطبيق منهجيات التقييم االقتصادي العملي على السلع والخدمات التي يولدها النظام  4-2

ة     (اإليكولوجي   يم الذاتي ر المباشرة والق ي    ) القيم المباشرة وغي ع البيئ بة للوق وبالنس
 ) .اآلثار أو العوامل الخارجية (

 ثيرًا ضارًا في التنوع البيولوجي استهداف تخفيض إلتواءات السوق التي تؤثر تأ 4-3
تعماله              4-4 وجي واس وع البيول ز حفظ التن ة لتعزي حشد الحوافز االقتصادية واالجتماعي

 .المستدام 
ل ،              4-5 وجي الماث إدخال التكاليف والمنافع في صلب الموضوع في النظام اإليكول

 بقدر ما يكون ذلك ممكنًا 
ر المباشرة المرتبطة باإلدارة الجيدة للنظام      تقييم المنافع االقتصادية المباشرة وغي     4-1

 .اإليكولوجي ، شاملة حفظ التنوع البيولوجي والجودة البيئية
 .تعزيز المنافع الناشئة عن استعمال التنوع البيولوجي  4-2
 .آفالة التقاسم المنصف للتكاليف والمنافع 4-3
4-4  

ن ال    ئة ع دمات الناش لع والخ ادية للس ة واالقتص يم االجتماعي اج الق ابات  إدم ي الحس وجي ف ام اإليكول نظ
 .الوطنية والسياسة والتخطيط والتربية والتعليم والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد 

 ة في نهج األنظمة اإليكولوجية  حفظ هيكل النظام اإليكولوجي وأدائه في سبيل صون الخدمات الناشئة عن النظام اإليكولوجي ، هو أمر ينبغي أن يكون هدفًا ذا أولوي :5المبدأ 
 :األساس المنطقي 

. إن تشغيل النظام اإليكولوجي وقدرته االستعادية أمر يتوقف على العالقة الديناميكية مع األنواع ، وفي محيط األنواع وبين األنواع وبيئتهم غير األحيائية، آما يتوقف على التفاعالت الفيزيقية والكيميائية مع البيئة 
حفاظ على تلك التفاعالت والعمليات ، وآذلك استعادتها في الحاالت التي تكون فيها تلك االستعادة مناسبة ، هو أمر له أهمية أآبر بالنسبة للصون على المدى الطويل للتنوع البيولوجي بالقياس إلى مجرد حماية إن ال

 .األنواع 

 :شروح على األساس المنطقي 

 إن صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الرفاء البشري أمر يتوقف على أداء األنظمة
 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ

كوين األنظمة اإليكولوجية والهيكل واألداء فيما يتعلق به         بين ت  تحسين تفهم الترابط   5-1
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وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما . اإليكولوجية الطبيعية وعلى قدرتها االستعادية 
 :يلي 

ة     –خدمات النظام اإليكولوجي     • ة اإليكولوجي اس من األنظم  إن المنافع التي يستمدها الن
عن طريق الموارد ويشمل ذلك تنظيم البيئة ، ومساندة عمليات الكرة األحيائية ، والمدخالت               

ا          في الثقا  ة ذاته ة لألنظم اظ          –فة ، والقيم الذاتي ى الحف دما يكون       – أمر يتوقف عل ذلك عن  وآ
 .األمر مناسبًا يتوقف على استعادة الهياآل اإليكولوجية الخاصة ووظائفها 

ل        • ات داخ ى العالق ف عل ر يتوق تعادية أم درتها االس ة وق ة اإليكولوجي إن أداء األنظم
ذه         األنواع وبين األنواع وبيئتها غير األ      حيائية ، وعن التفاعالت الفيزيقية والكيميائية داخل ه

 . البيئات 
اظ    • ى الحف إن اإلدارة ينبغي أن ترآز عل د ف ذا التعقي بًا –نظرًا له ر مناس ان األم  وإذا آ

تعادة   ى اس ة   –عل ات اإليكولوجي ية والعملي ل األساس ة ،  ( الهياآ ة الهيدرولوجي ثًال األنظم م
بدًال من الترآيز على مجرد األنواع الفردية ) ، والشبكات الغذائية وأنظمة لتلقيح  ، والموائل 

. 
إن حفظ               • ًا ، ف نظرًا ألن ضياع التنوع البيولوجي يمهد إلنقراض األواهل واألنواع محلي

اطر    ل المعرضة للمخ ام األواه ر يقتضي رصد أحج ه أم وجي وهيكل ام اإليكول وين النظ تك
 .لكبيرة ورصد األنواع ذات القيمة االقتصادية ا

ة أداء          ة لطريق ر الكامل إن إدارة عمليات األنظمة اإليكولوجية ينبغي القيام بها على الرغم من المعرفة غي
 النظم اإليكولوجية 

رية  ) 1: ( يم البش ات والق ل واالحتياج ة (التفاع ب الثقافي املة الجوان إدارة ) 2) (ش
 .الجودة البيئية وسالمة البيئة وحيويتها ) 3(شؤون الحفظ للتنوع البيولوجي 

ة واالقتصادية والغ 5-2 داف االجتماعي ظ واأله د الحف تعمالها تحدي ن اس ي يمك ات الت اي
 .إلرشاد السياسة واإلدارة وتخطيط العمليات التشارآية 

ي    5-3 ه ف هما ب ا أن يس ة وهيكله نظم اإليكولوجي وين ال ه لتك ن ب ذي يمك دى ال يم الم تقي
ائج     ظ و النت ائج الحف ين نت ود ب وازن المنش اد الت دمات إليج لع والخ ق الس تحقي

 .االجتماعية واالقتصادية 
التغيرات في              توس 5-4 ق ب يـع نطاق معرفة االستجابات لألنظمة اإليكولوجية ، فيما يتعل

ى   ئة عل ة الضغوط الناش ذه المعرف مل ه ث تش ة ، بحي ل والوظيف وين ، والهيك التك
ري  تعمال البش ا االس ل منه ببها عوام ي تس ارجي والت داخلي والخ عيدين ال الص

ر     واالضطرابات والتلويثات والحرائق واألنواع الغريب     ة واألمراض والتغيرات غي
 .إلخ ) الجفاف ، الفيضانات (العادية في المناخ 

ة                    5-5 ل صيانة خدم تراتيجيات وممارسات في اإلدارة ، تمكن وتكف ز اس وضع وتعزي
اطر    بان المخ ي الحس ذ ف ة وتأخ ة اإليكولوجي ة /األنظم دات ألداء األنظم التهدي

 .اإليكولوجية وهيكلها، أو تخفف منها 
ة     /ق األدوات الكفيلة بالحفظ و    تطبي 5-6 تعادة خدم أو باس

 .األنظمة اإليكولوجية 
إذا لزم األمر ينبغي وضع استراتيجيات وممارسات إدارية لتسهيل استرداد هيكل               5-7

ا      د             (النظم اإليكولوجية ووظيفته ك العناصر الخاضعة للتهدي ا في ذل د أو   ) بم لتولي
 .فع من التنوع البيولوجي تعزيز خدمات من األنظمة اإليكولوجية ومنا

ة من                     5-8 ات إدارة الحفظ ، من خالل توليف وضع وتطبيق أدوات تسهم في تحقيق غاي
اطق الخارجة عن               شبكات إدارة المناطق المحمية ، والشبكات اإليكولوجية ، والمن
ى                    ى المدى القصير وعل ات ونتيجة الحفظ عل تلك الشبكـات ، وذلك لكفالة المتطلب

 .المدى الطويل 
رصد أحجام األواهل من األنواع المعرضة لألخطار واألنواع الهامة ، وهو أمر           5-9

 .ينبغي أن يكون مربوطًا بخطة إدارة تتبين تدابير وأفعال االستجابة المناسبة 
 
 
 
 
 
 
 

 .ينبغي إدارة األنظمة اإليكولوجية في حدود أدائها  : 6المبدأ 
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 :األساس المنطقي 
ا               عند النظر في احتمال أو في سهولة أدراج أهداف اإلدارة          ا وتنوعه نظم االقتصادية وأدائه ى هيكل ال ة ، وإل ة الطبيعي ة    . ، ينبغي إيالء عناية للظروف البيئية التي تحد من االنتاجي ة اإليكولوجي وحدود أداء األنظم

 .ي أن تأخذ اإلدارة بالحرص واالحتياط الالزم يمكن أن تتأثر بدرجات مختلفة بالظروف المؤقتة أو غير المنظورة أو التي يحتفظ بها بوسائل اصطناعية ، وتبعًا لذلك ينبغ

 :اس المنطقي شروح على األاس
ى سالمته            اظ عل وجي ، مع الحف ى نظام إيكول ًا عل هناك حدود لمستوى الطلب الذي يمكن أن يكون واقع

ة            إن . وقدرته على االستمرار في توفير السلع والخدمات التي توفر أساس رفاه البشر ، واالستدامة البيئي
نهج تحوطي   تفهمنا الحالي ال يكفي للسماح بتحديد هذه الحدود بشكل دقيق        ، ولذا من المستصوب األخذ ب

 :وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي . يكون مشفوعًا بإدارة تواؤمية 
ات  • ذه الطلب دود له د ح ـا توج واد  (آم ن الم يص م ل ، التخل تقطع ، التمث اج ، المس االنت

مية  د        ) الس دود لمق ًا ح اك أيض ة ، وهن ة اإليكولوجي ى األنظم تها عل ن ممارس ي يمك ار الت
االضطراب الذي يمكن لتلك األنظمة اإليكولوجية أن تتحمله ، تبعًا لحجم االضطراب وشدته             

 .ووتيرته ونوعه 
ق                          • ا يتعل ة ، وفيم ر األزمن ع وعب ر المواق ر عب د تتغي ا ق ة ولكنه وهذه الحدود ليست ثابت

 .بالظروف واألحداث الماضية 
زمن             • ر ال دخالت ، عب ة للت ار التراآمي د النظر في حدود      ينبغي تقييم اآلث ان ، عن والمك

 األنظمة اإليكولوجية 
ر شديد في                         . • ه تغي وجي يحدث في إن النظام اإليكول ذه الحدود ، ف إذا ما حدث تجاوز له

نجم               ا ي وجي وم وع البيول التكوين والهيكل واألداء ، وآثيرًا ما يكون ذلك مشفوعًا بضياع التن
ى              درة عل ة والق ي تسبب           عن هذا الضياع من نقص في اإلنتاجي واد الت ات والم  معالجة النفاي

 .التلويث 
ة                    • ين بشأن الحدود الفعلي ات  (يوجد نقص شديد في المعرفة وقدر آبير من عدم اليق عتب

ر  ة ) التغي ة المختلف ة اإليكولوجي ي األنظم دم .ف ن البحث أن يخفف ع د م ن لمزي ا يمك وبينم
م آامل ،               ى تفه دة         اليقين هذا ، فقد ال نستطيع أبدًا الوصل إل ة والمعق ة الديناميكي  نظرًا للطبيع

 لألنظمة اإليكولوجية
 

نظرًا لشيوع حاالت عدم اليقين في إدارة األنظمة اإليكولوجية ، ينبغي أن تكون اإلدارة  •
ا ، مع                     دخالت المخطط له ائج الت تواؤمية مع الترآيز على التعلم الفعال المستمد من رصد نت

 .ديد الدقيق آلثار التدخل استعمال نهج تجربيي سليم يسمح بالتح
إن اإلدارة الستعادة القدرة الضائعة أو استعادة إمكانية التحكم ، ينبغي أن تكون إدارة تحوطية وأن تطبق                

 .  نهجًا تواؤميًا 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ة لتحسين إشراك أصحاب          6-1 ات مالئم تدامة ووضع آلي تبين الممارسات غير المس

 .المصلحة
ى                     6-2 ار إل وجي من شكوك واالفتق د حدود أداء النظام اإليكول نظرًا لما يكتنف تحدي

 .يق المبدأ التحوطي اليقين ، في آثير من الظروف ، ينبغي تطب
 .تنفيذ نهج تواؤمي في اإلدارة  6-3
ى              6-4 وع عل إيجاد تفهم لحدود أداء النظام اإليكولوجي وآثار االستعمال البشري المتن

 .تحقيق السلع والخدمات التي توفرها النظم اإليكولوجية 
وجي                 6-5 ر في عناصر نظام إيكول ا للتغي عندما يمكن االتفاق على حدود مسموح به

يم استجابة         محدد، ينبغ  ي أن تكون اإلدارة داخل هذه الحدود ولكن مع رصد وتقي
ة   ة اإليكولوجي ة  .األنظم رات منتظم ى فت دة عل ة المرت ات التغذي وإرسال معلوم

 . للجهات المسؤولة عن تحديد االستقطاعات أو الحدود األخرى 
ة  6-6 ن األنظم تجابات م اد اس ة ، إليج د البيئي ات والرص تعمال التقييم جيع اس تش

إلدارة ،                 ا دة ل ة مرت وفير تغذي بيل ت إليكولوجية لما يحدث من اضطراب ، في س
 .وإيجاد استجابات مناسبة 

 
وضع وتعزيز استراتيجيات وممارسات إدارة مالئمة ، تصون الموارد واألنظمة          6-7

 .اإليكولوجية في حدود أدائها 
تدام أو تخفض     6-8 تعمال المس ات إدارة االس داف وممارس ادي أه ي أن تتف ن ينبغ م

ى              ذلك عل الوقع الضار على خدمات وهيكل ووظائف األنظمة اإليكولوجية ، وآ
 .العناصر األخرى في األنظمة اإليكولوجية 

 
 

صياغة واستعراض وتنفيذ إطار تنظيمي ومدونات سلوك وغير ذلك من األدوات  6-9
 .لتفادي استعمال األنظمة اإليكولوجية فيما يجاوز حدودها السليمة 

 .نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي تطبيقه بالمقاييس المكانية والزمنية السوية : 7المبدأ 
 :األساس المنطقي 

ى الصعيد التشغيلي       . ينبغي أن تحده المقاييس المكانية والزمنية المناسبة لألهداف        إن النهج    ين عل رابط  . وحدود اإلدارة سوف يحددها المستعملون والمديرون والعلميون ومجتمعات السكان األصليين والمحلي والت
 ساس الطبيعة الهرمية للتنوع البيولوجي ، التي تتميز بالتفاعل والتكامل بين الجينات واألنواع واألنظمة اإليكولوجية ونهج األنظمة اإليكولوجية يقوم على أ. بين المجاالت ينبغي تعزيزه حيثما يلزم 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ  :شروح على  األساس المنطقي 
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ى األنشطة البشرية ، تختلف خالل                            ا إل ي مرده وة الت املة الق ة ، ش ة اإليكولوجي إن القوة الدافعة لألنظم
ذا    . قتضي أن تكون اإلدارة بأآثر من مقياس واحد لتحقيق أهداف اإلدارة             المكان والزمان ، مما ي     وفي ه

 :الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي 
ى        • ة ، تعمل عل ة وال أحيائي إن األنظمة اإليكولوجية تتكون من عناصر وعمليات أحيائي

 . مستوى من المقاييس المكانية والزمنية في حدود ترتيب هرمي متداخل 
اييس         إن الديناميك  • ر مق ة واالقتصادية البشرية تختلف أيضا عب ة االجتماعي يات األنظم

 .الزمان والمكان وعبر الجودة 
 

اييس                         • ى مق ًا عل د جزئي ة أمر يعتم ة المكاني ا العناصر من الناحي الطريقة التي ُترى فيه
ًا ومتواصالً                 . المالحظة   ًا منتظم ين موزعين توزيع وع مع راد ن دو أف د يب  فبأحد المقاييس ، ق

ة ، فبأحد          . نسبيًا ، بينما قد يكون التوزيع في حالة أخرى متقطعًا            ة الزمني وآذلك ، من الناحي
ؤ    ) مثًال شهريًا ، سنويًا    (المقاييس الزمنية    ة للتنب ات قابل قد يبدو أحد العناصر أو أحدى العملي

دو                  د تب ة ق ديناميكيات الزمني إن ال ي أطول أو أقصر ، ف اس زمن ا ، بمقي ة   بها ، بينم ر قابل  غي
 .للتنبؤ بها 

 
 
 

ة             • إن عمليات ومؤسسات اإلدارة ينبغي تصميمها بحيث تتمشى ومقاييس جوانب األنظم
ا      ى أن عناصر          . اإليكولوجية التي تجرى إدارته ك إل رد ذل ة ، ولعل م ى نحو أشد أهمي وعل

دخال             إن الت ًا ، ف ان مع ان والمك اييس الزم ة مترابطة بمق ت من  وعمليات األنظمة اإليكولوجي
 . جانب اإلدارة تحتاج إلى تخطيط آي تتجاوز مستوى هذه المقاييس

ة                         • ين األطر المكاني واؤم ب ى عدم ت ؤدي إل بان يمكن أن ي إن عدم أخذ المقياس في الحس
ا      رى إدارته ي تج ة الت ة اإليكولوجي ر األنظم إلدارة ، وأط ة ل مى  . والزمني ثًال ، إن راس فم

ى   ادة إل رون ع ين ينظ ة والمخطط ة     السياس ر الزمني ى األط اس إل ر بالقي ة أقص ر زمني  أط
ة          . للعمليات الرئيسية في األنظمة اإليكولوجية       ثًال ، الحال ويمكن أن يكون العكس صحيحًا فم

ة                    أخير االستجابة السريعة من جانب اإلدارة الالزم ببًا لت التي يكون الجمود البيروقراطي س
ائع  وعدم التواؤم ا  .لمعالجة ظرف بيئي سريع التغير       دما ال تتطابق    . لمكاني ايضًا ش ثًال عن م

رية   ن أنشطة بش ا م رتبط به ا ي وجي أو م ام اإليكول دود خصائص النظ ة وح الحدود اإلداري
 . مفروض أن تنظمها تلك الحدود اإلدارية

ي تعمل              7-1 ة الت ة والمكاني اييس الزمني يقتضي األمر تعزيز القدرة لتحليل وتفهم المق
ك    على مستوياتها عمليات األنظمة اإليكولوجية ،     ى تل ال اإلدارة عل ولتفهم آثار أفع

وتبين األنماط والفجوات    . العمليات وعلى تحقيق سلع وخدمات النظم اإليكولوجية        
 .المكانية في التوصيلية بين العناصر المختلفة ينبغي إدراجه في هذا التحليل 

ادة                  7-2 ق إع ك عن طري ة ، وذل وارد الطبيعي واؤم في إدارة الم ادي عدم الت ينبغي تف
اييس              تصحي ًا مع المق ى نحو أشد آثب ية آي تطابق عل ح مقياس االستجابة المؤسس

إلدارة             ذي يخضع ل اند      . الزمنية والمكانية للعمليات في المجال ال ذا المنطق يس وه
 .االتجاه العالمي الحالي نحو ال مرآزية اإلدارة للموارد الطبيعية 

ه مترابطة       7-3 وجي وعمليات ة    نظرًا ألن عناصر النظام اإليكول اييس الزمني ر المق عب
اييس                     ك المق ًا آي تتجاوز تل دخالت اإلدارة تتطلب تخطيط إن ت . والمكانية معًا ، ف

وإيجاد تدرج هرمي متداخل للمقياس المكانية يمكن أن يكون أمرًا مناسبًا في بعض      
 .الظروف 

إن إدارة مناطق واسعة مثل احواض األنهار أو المناطق البحرية الشاسعة أمر قد        7-4
زام من أصحاب المصلحة                   يقت ى إلت دة للحصول عل ضي إنشاء آليات مؤسسية جدي

 .عبر الحدود اإلدارية ومختلف مستويات اإلدارة 
 

 .يقتضي األمر االنتباه إلى المقاييس المكانية والزمنية في تصميم التقييم وجهود الرصد  7-6
ال وتح     7-7 ين األجي ا ب تدام    ينبغي تطبيق مفاهيم اإلشراف واألنصاف فيم د المس ق العائ قي

 على اعتبارات المقياس الزمني 
 .إن التعاون اإلقليمي الزم لمعالجة التغيرات الواسعة النطاق  7-8

 .وجية ، ينبغي أن تحدد على المدى الطويل أهداف إدارة النظم اإليكولوجية على أساس االعتراف بتغير المقاييس الزمنية وآثار التأخير التي تميز عمليات األنظمة اإليكول : 8المبدأ 
 :األساس المنطقي 

. ، بالقياس إلى منافع المستقبل إن ذلك يتعارض تعارضًا أساسيًا مع ولع البشر بالمكاسب العاجلة وحب المنافع الفورية . إن عمليات األنظمة اإليكولوجية تتميز بمقاييس زمنية مختلفة بآثار ناشئة هن التأخر الزمني 

 شروح على السبب المنطقي 
رة ، وتحتاج العمليات األطول مدى     ينبغي أن ينظر بصراحة إلى العامل الزمني عند صياغة خطط اإلدا          

وفي هذا . إلى النظر فيها وتخطيطها ألن هذه العمليات آثيرًا ما يستهان بها وتهمل في غير هذه الحاالت       
 :الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي 

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ى    8-1 ات عل ًا وغاي ات وخطط ي أن تتضمن رؤي ة ينبغ ات اإلدارة التواؤمي إن عملي

ة                 ا للحاجات الفوري ال مع مراعاته المدى الطويل تعالج موضوع االنصاف بين اإلجي
 )مثل الجوع والفقر والمأوي(والجوهرية 
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عوبة        • د ص افه أش ون استكش ر يك ول أم دى األط ى الم ات عل دون أن االتجاه اس يج إن الن
 .قصيرة األجل ، خصوصًا في األنظمة المعقدة بالقياس إلى االتجاهات ال

رًا                   • بيًا ، وآثي إن أنظمة اإلدارة تنزع إلى أن يكون تشغيلها على مقياس زمني قصير نس
 ما يكون هذا الزمن أقصر بكثير من أزمنة التغير في عمليات األنظمة اإليكولوجية 

 
 
ال اإلدارة ون              • ين أفع ار ب اذ       حيثما يكون هناك تأخير في ظهور اآلث ا ، يصعب اتخ تائجه

 .قررارت مستنيرة عقالنية على مستوى اإلدارة 
د ال         • رة ق ة آبي ون ذات أهمي ي تك ل الت ة األج ة الطويل ات اإليكولوجي إن العملي ذا ف ول

ممة        ة  مص ك األنظم ت تل ة ، إال إذا آان ة اإلداري ي األنظم عيفًا ف تيعابًا ض توعب إال اس تس
 .لة األجل بوضوح وبعناية لمعالجة القضايا الطوي

ات الواسعة النطاق ، من          • إن الوعي بالعمليات الطويلة األجل أمر هام ألن العملي
عة       ائص الواس دد الخص ز وتح ي تمي ي الت د ، ه ة األم ة والطويل ة المكاني الناحي

 .النطاق لألنظمة اإليكولوجية 

ذ اإلدار  8-2 ي أن تأخ يرة     ينبغ افع القص ين المن ادالت ب بان التب ي الحس ة ف ة التواؤمي
 .األجل والغايات الطويلة األجل في عمليات صنع القرار 

ين     8-3 ي ب ذي ينقض زمن ال بان ال ي الحس ذ ف ي أن تأخ ة ينبغ إن اإلدارة التواؤمي
 الخطوات اإلدارية ونتائج تلك الخطوات 

 
 

لزمني للتغيير في متغيرات ينبغي تصميم أنظمة الرصد بحيث تستوعب المقياس ا 8-4
ذر تصحيح الرصد                     ة أخرى ، اذا تع النظم اإليكولوجية المختارة للرصد ، ومن ناحي
ك                 ا تظل مع ذل ام بالرصد ، ولكنه ًة للقي ينبغي اختيار قيمة متغيرة بمقياس أشد مالءم

 .قيمة ذات صلة بالموضوع 
ألجل والمنخفضة   ينبغي تعزيز القدرة على الرصد واآتشاف التغييرات الطويلة ا         8-5

 .التردد في هيكل وفي اداء األنظمة اإليكولوجية 
ة                 8-6 تقرار المؤسسات وأطرًا قانوني ل يقتضي اس إن تنفيذ اإلدارة على المدى الطوي

 .وسياسية وبرامج رصد وبرامج إرشاد وتوعية 

 ينبغي لإلدارة أن تعترف بأن التغير أمر ال يمكن تفاديه  : 9المبدأ 
 : المنطقي األساس

ا    . ولذا ينبغي أن تتواؤم اإلدارة مع هذه التغييرات      . إن األنظمة اإليكولوجية تتغير شاملة تكوين األنواع ووفرة األواهل           ة يكتنفه ة اإليكولوجي وإلى جانب الديناميكية الكامنة فيها ، وهي ديناميكية التغير ، إن األنظم
وأنظمة اإلضطراب التقليدية يمكن أن تكون هامة لهيكل النظم اإليكولوجية وأدائها ، وقد تحتاج إلى الحفاظ . االحتمالية في المجاالت البشرية والبيولوجية والبيئية " أت المفاج" عدد من حاالت عدم اليقين المعقدة و    

ارات ،        ونهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يستعمل اإلدارة التواؤمية في سبيل توقع هذه ا       . عليها أو استعادتها     ى الخي رارات يمكن أن تقضي عل لتغييرات واألحداث والتصدي لها ، وينبغي أن تؤخذ بحيطة أي ق
 ولكن في الوقت نفسه ، البد من النظر إلى اتخاذ خطوات تخفيفية لمعالجة التغيرات الطويلة األجل مثل تغير المناخ 

 شروح على األساس المنطقي 
 – وتبعًا لذلك أهداف اإلدارة –ر في األنظمة اإليكولوجية ، وهو أمر طبيعي وال يمكن تفاديه معًا إن التغي

ة               ة الطبيعي ذا الصدد      . ال يجب اعتبارها نتائج ثابتة بل ينبغي النظر إلى حفظ العمليات اإليكولوجي وفي ه
 :ينبغي أن يالحظ ما يلي 

ة   • تمرار نتيج ر باس ة تتغي ة اإليكولوجي ة إن األنظم ات الطبيعي رات . للعملي ذه التغي وه
 .تشمل تحوالت في تكوين األنواع ، ووفرة األواهل ، والخصائص الفيزيقية 

أو متغيرة أو ديناميكية ، ويكون في المعتاد من .هذه التغيرات ليست حتمًا تغيرات ثابتة  •
 .الصعب التوقع بها في أية نقطة على خط الزمان 

ار      • عب اختي ن الص ون م ذا يك ام      ول تقبلي ألي نظ ع المس ة أو الوض ة مالئم ة نتيج أي
تاتيكية        دأ             .إيكولوجي بوصفه غاية إدارية اس ذا وللمب ك ففي التصدي له دل ذل  ينبغي أن    8وب

 .ترآز اإلدارة على الحفاظ على العمليات الطبيعية ، الي تسبب تلك التغيرات 
 

ان        هذا الترآيز على العمليات يقتضي نهجًا في اإلدارة يكون مرن           • ًا ، سواء أآ ًا وتواؤمي
دين   تفهم الجدي ارف وال بان المع ي الحس ذ ف رة أو آي يأخ تجابة للظروف المتغي واإلدارة .اس

مح    ا يس ين ، مم دم اليق كوك وع دار الش دة وتخفض مق ة جدي د معرف ي أن تول ة ينبغ التواؤمي

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ة ل    9-1 ى إدارة تواؤمي ر إل اج األم رة     يحت ة المتغي ة واإليكولوجي روف االجتماعي تجابة للظ الس

 .وللسماح بخطط وأفعال اإلدارة أن تتطور في ضوء الخبرة 
ذي من صنع                       9-2 ر ال ر الطبيعي والتغي أن التغي وا ب إن مديري الموارد الطبيعية ينبغي أن يعترف

 .اإلنسان ال مفر منهما ، وأن يؤخذ ذلك في الحسبان في خطط إدارتهم 
رة التواؤمية ينبغي تشجيعها عندما يكون هناك مخاطرة بالتدهور أو ضياع الموائل ،           إن اإلدا  9-3

 .ألنها قد تسهل اتخاذ تدابير مبكرة استجابة للتغير 
ة        9-4 ة ، هو جزء ال يتجزأ من اإلدارة       –إن رصد األنظمة ، من اجتماعي  اقتصادية وإيكولوجي

 .أهداف وغايات األنشطة اإلدارية التواؤمية ، وال ينبغي إيجاد هذا الرصد في عزلة عن 
 
 

 .وأن تأخذها في الحسبان , أن اإلدارة التـواؤمية ينبغي أن تتبين المخاطر وحاالت الشكوك  9-5
اس اإلدارة        9-6 ديل مقي ى تع ر إل اج األم د يحت ة ، ق دود الوطني ر الح رات عب دث تغي دما تح عن

 .التواؤمية 
ات قدرة استعادية في ذاتها ، إال أن التواؤم بينما األنظمة اإليكولوجية هي أنظمة ديناميكية وذ   9-7
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 .للمدير بأن يتوقع التغير ويتصدى له 
بعًا لذلك أن تنطوي على عملية تعلم سوف تساعد إن إدارة األنظمة اإليكولوجية ينبغي ت •

ذه              ا رصد ه ي يجرى به ق الت على جعل المنهجيات والممارسات متوائمة آي تحسن الطرائ
ا   ة وإدارته ذها        .األنظم ي تنفي ة وف م السياس ي رس ة ف ى مرون ًا إل ر أيض اج األم أن . ويحت

زع إل         ا تن ة فيه ي ال مرون ة األجل والصارمة الت رارات الطويل ة أو   الق ر فعال ى أن تكون غي
 . تكون ضارة 

د             ي ق اخ الت الخاص وتدابير التخفيف أمر الزم للمشكالت التي يسببها اإلنسان مثل تغير المن
اء          . تدفع األنظمة اإليكولوجية إلى تجاوز حدود التغير الطبيعي          ود لبن ذل جه زم األمر ب ويل

الي للم   رض الع االت ذات التع ة المج درة لمعالج غيرة   الق ة الص دول الجزري ل ال اطر مث خ
 .والمناطق الساحلية 

دول                    9-8 ل ال ديدة التعرض للمخاطر مث اطق الش يحتاج األمر إلى جهود لبناء القدرة لمعالجة المن
 .الجزرية الصغيرة والمناطق الساحلية 

م أفضل               9-9 إن المعرفة التقليدية والممارسة ينبغي استعمالهما للتمكين من استكشاف أفضل وتفه
 .غيرات في النظم اإليكولوجية ، وإليجاد تدابير تواؤمية مالئمة للت

ة      9-10 تعادية لألنظم درة االس ينبغي لإلدارة التواؤمية أن تعترف بالق
اإليكولوجية استجابة لالضطرابات الطبيعية ، وينبغي أن تستهدف الحفاظ على هذه المقدرة             

ة واالقتصادية الضارة    االستعادية أو إعادة إنعاشها ، لتخفيض مخاطر العواقب اال         جتماعي
 للتغيرات الطبيعية في األنظمة اإليكولوجية 

ور أن      9-11 ة الجمه ز معرف ة لتعزي وعي الزم ع ال دابير رف إن ت
ى                     درة عل اندة والق اء المس ة ، ولبن التغيرات في األنظمة اإليكولوجية إنما هي ظاهرة طبيعي

 .اإلدارة التواؤمية 
 ينبغي لنهج األنظمة اإليكولوجية أن يسعى إلى إيجاد توازن سوي بين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتكامل بينهما  :10المبدأ 

 :األساس المنطقي 
اه    . ه من دور أساسي في توفير خدمات األنظمة اإليكولوجية وخدمات أخرى نعتمد نحن جميعًا عليها في خاتمة المطاف        إن التنوع البيولوجي أمر جوهري سواء بسبب قيمتة الذاتية وبسبب ما يؤدي            اك اتج ان هن وآ

ى    . في الماضي إلى إدارة عناصر التنوع البيولوجي باعتبارها عناصر محمية أو غير محمية       ا إل ة ، ينظر فيه دابير        وهناك حاجة إلى التغير إلى أوضاع أشد مرون ة للت ة الكامل تعمال في سياق الطائف  الحفظ واالس
 .المطبقة آسلسلة ال تقطع فيها تمتد من األنظمة اإليكولوجية المحمية بصرامة إلى األنظمة اإليكولوجية التي من صنع اإلنسان 

 
 

 :شروح على األساس المنطقي 
 وخدمات األنظمة اإليكولوجية التي يعتمد عليها البشر في         أن الموارد الطبيعية تلعب دورًا في توفير سلع       

 : وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي .خاتمة المطاف 
إن نهج األنظمة اإليكولوجية مصمم ليساند حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام  •

  لعناصره ، والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة من استعمال التنوع البيولوجي
 .إن االستعمال المستدام واإلدارة المستدامة يعتمدان على تحقيق أهداف الحفظ أيضًا  •
إن إدارة في سبيل والحفظ واالستعمال المستدام ال تضارب ذاتي بينهما ، ويمكن إيجـاد        •

 .تكامل بينهما 
إن التكامل يمكن تحقيقه بمقاييس مختلفة وبطرائق شتى تشمل الفصل المكاني والزمني            •

 . المناظر الطبيعية وآذلك من خالل التكامل داخل موقع من الموقع عبر

 الخطوط اإلرشادیة للتنفيذ 
ة ، ل    10-1 وارد الطبيعي ة للم إلدارة المتكامل ات ل ة وممارس اد أنظم وازن  إيج ة الت كفال

اة       ع مراع ه م ل في ق التكام وجي وتحقي وع البيول تعمال التن ظ واس ين حف ديد ب الس
ن     ئة ع رة الناش ر المباش رة وغي ل والمباش ل والقصيرة األج ة األج افع الطويل المن

 .الحماية واالستعمال المستدام وآذلك مع مراعاة مقياس اإلدارة 
 

وازن      رسم سياسة وإيجاد تدابير قانونية ومؤسسية    10-2 ق ت  واقتصادية تمكن من تحقي
 مناسب بين الحفظ واالستعمال لعناصر األنظمة اإليكولوجية المطلوب تحديدها 

ة                   10-3 ة الكامل يم للطائق ل النظر والتقي ذي يكف تعزيز التخطيط التشارآي المتكامل ، ال
 .من القيم وخيارات االستعمال الممكنة 

ة ووضع أدوات             10-4 ات ابتكاري اد آلي وازن السوي        السعي إلى إيج ق الت بة لتحقي مناس
 .الذي يناسب المشكلة المطروحة والظروف المحلية 

اج                     10-5 ر مستوى إنت ى خي ع إل ة ترف ة بطريق اظر الطبيعي اطق والمن إدارة شؤون المن
سلع وخدمات األنظمة اإليكولوجية لتلبية المطالب البشرية ، وإدارة شؤون الحفظ              
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 .وتحقيق الجودة البيئية 
ة                تحديد أهداف اال    10-6 اد السياسة العام تعمالها إلرش ي يمكن اس تدام الت ستعمال المس

 .واإلدارة والتخطيط ، مع مشارآة واسعة النطاق من جانب أصحاب المصلحة 
 .تبين الحلول التي تخفف من الضغط القطاعي على الموارد الموجودة 

 أن نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن ينظر إلى جميع أشكال المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك المعرفة العلمية وما لدى السكان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات  :11المبدأ 
 :ي األساس المنطق

ومن المرغوب فيه معرفة أفضل بكثير بوظائف األنظمة اإليكولوجية وبوقع االستعمال البشري      . إن المعلومات من جميع المصادر أمر جوهري للتوصل إلى االستراتيجيات الفاعلة في إدارة األنظمة اإليكولوجية                
ي ، ينبغي تقاسمها م                     . ة مجال معن تمدة من أي ارف ذات الصلة مس ادة             وجميع المع رار يصدر تحت الم ا أي ق اة أمور منه اعلين ، مع مراع ع أصحاب المصلحة والف وجي     ) ي (8ع جمي وع البيول ة التن من اتفاقي
 .واالفتراضات الكامنة وراء مقررات اإلدارة ينبغي أن تصدر بعبارة صريحة وأن يتم اختبارها على أساس المعرفة المتاحة وآراء أصحاب المصلحة .
 
 
 

 شروح على األساس المنطقي 
ا معلومات             إن األنظمة اإليكولوجية يمكن النظر إليها       بمفاييس شتى ومن مختلف المناظير ويولد آل منه

ع المعلومات ذات الصلة     . . فريدة ورؤية متميزة    ى جمي وفي  . لذا فإن اإلدارة السديدة ينبغي أن تنظر إل
 :هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي 

 فإن إن نهج األنظمة مصصم ليستوعب طائفة من القيم وما يرتبط بها من غايات ، ولذا          •
ذ             ام في تصميم وتنفي يم أمر ه ك الق ك تل ي تمل المعلومات والمناظير التي لدى المجتمعات الت

 .شؤون اإلدارة 
ة    • ده إدارة أداء األنظم م عن رء أن يفه ن للم يم يمك ن التنظ د م توى فري د مس ال يوج

ى         . اإليكولوجية ويجعلها تعمل على خير وجه        ق عل أن مصادر معلومات مختلفة سوف تنطب
 .ضايا ذات المستويات المختلفة ، مما يوفر مناظير إضافية لمساندة اإلدارة المتكاملة الق

يم                       • در من المعلومات ، وتقي ر ق ى أآب ى الحصول عل ولذا فإن اإلدارة السديدة تعتمد عل
 .صحتها وارتباطها بالموضوع ، وإدماج المعلومات في صنع القرار وفي اإلدارة 

مفتقدة ، أي غير موجودة      ) البحث إلى أخره    ( جديدة   إن قضية وضع مفهوم ومعلومات     •
 . 

 رشادیة للتنفيذ الخطوط اإل
اعلين    11-1 لحة والف حاب المص ع أص مها م ي تقاس لة ينبغ ات ذات الص إن المعلوم

ى شكل سهل الهضم          ينبغي  (اآلخرين وينبغي إتاحة المعلومات التقنية والعلمية عل
ادة    ل للم رام آام ع احت ين م كان األصليين والمحلي دى الس ي ل ة الت ة المعرف معالج

 .عن اتفاقية التنوع البيولوجي والمقررات األخرى الصادرة ) ي(8
ى           11-2 وم عل ررات اإلدارة صريحة وتق ينبغي أن تكون االفتراضات الكامنة وراء مق

ر     نياريوهات التغي ى س راحة إل ر ص ع النظ ة ، م رة المتاح ل الخب اس أفض أس
 .المستقبلي وأن تشمل المعرفة واآلراء التي لدى أصحاب المصلحة 

ات المناس   11-3 ر يقتضي وضع اآللي ة  إن األم ات الخاص اعة المعلوم ق وإش بة لتوثي
ومن ) شاملة العلوم الطبيعية واالجتماعية     (بجميع فروع العلم المتصلة بالموضوع      

اس           ى أس وم عل ي تق ة الت يما األنظم لة ، الس ة ذات الص ة المختلف ة المعرف أنظم
وهذا الخط اإلرشادي ينبغي تطبيقه بما يتمشى وأي . الممارسات المحلية والتقليدية    

 .من مواد اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8قرر يتخذ تحت المادة م
ف   11-4 ة لمختل ة اإليكولوجي ى إدارة األنظم ة عل ار المترتب ة "إن اآلث " اآلراء العالمي

 .القائمة على أساس أنظمة مختلفة من المعرفة ينبغي تقييمها 
 .نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يشمل جميع القطاعات ذات الصلة من المجتمع ومن فروع العلم  : 12المبدأ 

 :األساس المنطقي 
ار                  اعالت واآلث ر من التف وطني               إن معظم مشكالت إدارة التنوع البيولوجي هي مشكالت معقدة فيها آثي ي وال ى المستويات المحل ين عل رة وأصحاب المصلحة الالزم ذا ينبغي إشراك الخب ة والعواقب ، ول  الجانبي

 .واإلقليمي والدولي حسب مقتضى األحوال 

 :شروح على األساس المنطقي 
ين  األنشطة           إن تعقيد إدارة النظام اإليكولوجي في سبيل الحفظ واالستعمال         امًال ب  المستدامين يقتضي تك
 :وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ ما يلي . واألفعال التي يقوم بها آثير من أصحاب المصلحة المختلفين 

 خطوط إرشادیة للتنفيذ 
ة تقتضي        12-1 ات الحي وارد الكائن ة وم وارد األرضية والمائي ة للم إن اإلدارة المتكامل

ين القطاعات   ) 1(ن زيادة االتصاالت والتعاو   م     ) 2(ب ى مختلف مستويات الحك عل
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ن   • ل م هم أو تقل ن أن تس وجي ويمك وع البيول ي التن ؤثر ف ع القطاعات ت إن أنشطة جمي
 تحقيق أهداف االتفاقية 

بسبب تعقيدها ، وأهمية وقع األفعال البشرية ، أمر يقتضي            إن أدارة التنوع البيولوجي      •
طائفة واسعة من المهارات العلمية واإلدارية ، بما في ذلك مهارات القطاعات التي لم تشرك     

 .تقليديًا في حفظ التنوع البيولوجي أو إدارته 
اندة إشر              ع أصحاب      ولهذه األسباب إن نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يوفر إطارًا لمس ر لجمي اك أآب

قة ، وتقاسم        ذ األنشطة المنس المصلحة المتصلين باألمر ، واالعتماد على الخبرة التقنية في تخطيط وتنفي
 .موارد اإلدارة ، أو مجرد تبادل المعلومات 

ي  ( ي ومحل ي وإقليم ن وطن دني وأصحاب   ) 3) (م ع الم ات والمجتم ين الحكوم ب
اص    اع الخ ي القط لحة ف ات     . المص ين المنظم ال ب ادة االتص ًا زي ويقتضي أيض

 .الدولية واإلقليمية 
ة آ            12-2 ة اإليكولوجي اج نهج األنظم د من إدم جزء ال يتجزأ   ينبغي التشجيع على مزي

ة وقطاعات   ماك والحراج ة وصيد األس ا الزراع ي مجاالت منه ن التخطيط ، ف م
وجي      وع البيول ي أداء التن ؤثر ف ن أن ت ي يمك رى الت ة األخ وارد الطبيعي إدارة الم

 مثال مدونة السلوك لمصائد األسماك      – مثًال   –واألنظمة اإليكولوجية وذلك بإتباع     
تدام  ؤولة ، واإلدارة المس رى   المس طة أخ ات وأنش ر  . ة للغاب ات غي إن القطاع

راف           ر أن االعت ية ، غي قطاعات اإلنتاج األولي يمكن أيضًا أن يكون لها آثار رئيس
ل                ًا بمستوى أق ذه القطاعات      . بها في هذا الصدد آثير ما يكون اعتراف وتتضمن ه

ذل                     م ، وآ ؤثر في شؤون الحك ذي ي ك القطاعات التي من قبيل القطاع القضائي ، ال
فة        وارد بص ي الم أثير ف ا ت ولي تصريف أو له ي تت ل ، الت ة والنق ات الطاق قطاع

 .مباشرة أو غير مباشرة 
ع أصحاب           12-3 ة لجمي ة المشارآة الفعال ا لكفال ات ينبغي إيجاده إن اإلجراءات واآللي

المصلحة والفاعلين المتصلين بالموضوع خالل عمليات تشاور ، وصنع القرارات          
ال اإل ات وأفع أن غاي ة  بش ج األنظم ذ نه ي تنفي ر ، ف ي األم ا اقتض دارة ، وآلم

 .اإليكولوجية 
أن التنفيذ الفعال لنهج األنظمة اإليكولوجية قد يقتضي إشراك خبرة مهنية وعلمية  12-4

ة        وم االجتماعي اد والعل ل االقتص م مث روع العل مل ف م ، وتش روع العل تى ف ي ش ف
 .والطبيعية 

يا 12-5 ظ والص افع الحف اليف ومن يم تك د تقي ة عن تعادة لألنظم تعمال واالس نة واالس
ع القطاعات ذات الصلة  بان مصالح جمي ي الحس ذ ف ة ، ينبغي أن تؤخ اإليكولوجي

 .بالموضوع ، في سبيل تحقيق التقاسم المنصف للمنافع طبقًا للقانون الوطني 



 
  
 

 

 المرفق الثاني 

اض ووضع وتطویر النظر إلى العالقة بين اإلدارة المستدامة للغابات ونهج األنظمة اإلیكولوجية ، واستعر
 االستراتيجيات في سبيل إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في برامج عمل االتفاقية 

 اإلدارة المستدامة للغابات -ألف
 األساس المفهومي لنهج األنظمة اإليكولوجية فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للغابات  -1 

آلراء حول اإلدارة والحفظ واالستعمال               البيان المبادئ الحاآمة ، غير ال     "  ، قام    1992في   -1 المي ل ملزمة قانونًا ، بشأن توافق ع
ـ     ات   " المستدام لجميع أنواع الغابات الصادر بسلطان عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية ، والمشار إليها أيضًا ب ادئ الغاب " مب

ات ، من خالل مجموعة من                ل في اإلسهام في اإلدارة والحفظ           15 قد حدد نموذجًا جديدًا إلدارة الغاب ـد الهدف الجامع المتمث دأ تسان  مب
ات  . والتنمية المستدامة للغابات ووظائفها واستعماالتها المتعددة       ع نهج    ) SFM(وفي هذا الصدد أن مفهوم اإلدارة المستدامة للغاب د توق ق

 تتضمن المفاهيم الرئيسية اآلتية SFMوبصفة خاصة إن الـ     . تدامة  األنظمة اإليكولوجية ، على الرغم من أن آليهما يقوم على فكرة االس           
تدامة  راف ) 1: (لالس ة  ) 2(اإلش ة التمكيني ـوارد     ) 3(البيئ دة الم ويض قاع ـات دون تق لع والخدمـ دفق الس تمرار ت يانة أداء ) 4(اس ص

وجي        وع البيول ة   صيانة الوظائف االقتصادية واالجتماع   ) 5(األنظمة اإليكولوجية والتن ة والثقافي ى       . ي وم قاصرًا عل ذا المفه يس ه ذا ل ول
 مشارآة أصحاب المصلحة في صنع القرار) 7(تقاسم المنافع، ) 6( .إنتاج األخشاب 

ة   SFMوعلى الرغم من أن مفهوم   .  ليس مماثًال لنهج األنظمة اإليكولوجية على الجبال       SFMعـلى الرغم من أن      -2  ونهج األنظم
امًال   . ئين، إال أن آليهما يتشابهان في عدة جوانب    االيكولوجية ليسا متكاف   ًال متك ا يتطور   . وآلهما البد من تطبيقها باعتبارههما آ وآالهم

ة  . بسرعة  ة وبالتجرب ة ، تسمح بالمرون ر ملزم ة غي ه طبيع ا ل ـ . وآالهم ة SFMوال ا إطارات جاّب ة هم ة اإليكولوجي ج األنظم  – ونه
ار لقض   ن اعتب زم م ا يل ى م وى عل ـ    وينط ن ال رغم م ى ال ة ، عل ة واإليكولوجي ؤون االجتماعي يح SFMايا تصريف الش  خضعت لتنق

د           . محسوس خالل العقد األخير ، إذا أنها نهج موجه أساسًا نحو تحقيق النتائج الفعلية                ى مزي اج إل ة يحت وال يزال نهج األنظمة اإليكولوجي
ـ       .عينة من الصياغة آي يترجم إلى ممارسة تشغيلية جيدة في حالة م   إن آال ال ة   SFMوبقدر ما يخص األمر التحديات ، ف  ونهج األنظم

ين                   اإليكولوجية يحتاج إلى معالجة قضايا معقدة مثل تطبيق القانون وحقوق حيازة األراضي وحقوق مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 .لمؤسسات والمجتمعات وفي هذا الصدد ، فإن تطبيق آال النهجين يتطلب إرادة سياسة ، تشمل إرادة ا. 

اك فرص محسوسة           SFMإن التراآب الواسع النطاق بين مفاهيم      -3 زال هن ة أمر مشجع ، ولكن ال ت ة اإليكولوجي  ونهج األنظم
دفق في آال االتجاهين              . للتعلم المتبادل    ين                . والدورس المستفادة ينبغي أن تت ة ب ى المستوي القطري للنظر في العالق واالجتماعات عل

SFMوجي       و وع البيول ة التن راف اتفاقي دى أط ه ل ي تزآيت دًا ، وينبغ ون مفي ر يك ة أم ة اإليكولوجي ج األنظم ذه  .نه ز ه ي أن ترآ وينبغ
 . االجتماعات على فرص التعلم المتبادل 

ـ  -4 ا سبق أن ذآر أعاله ، إن ال ةSFMآم ًا من وجه ر تنقيح ا أآث ي أنه ة بمعن ة اإليكولوجي بيًا من نهج األنظم  نظر  انضج نس
ى أن         . التشغيل ؛ ولذا يمكن أن تتغذى ببعض جوانب نهج األنظمة اإليكولوجية لهذا الغرض               اك حاجة واضحة إل د هن وعلى وجه التحدي

اطق محددة أو قضايا محددة ،             يأخذ نهج األنظمة اإليكولوجية بعمليات تقوم على أساس بيانات واضحة للرؤيات ولألهداف وللغايات لمن
ى           . ب إلى أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية          مما يجعلها أقر   د رآز عل وم ق ى الي ة حت ة اإليكولوجي نهج األنظم ة ل والتنمية المفهومي

وباإلنتقال من نهج مدفوع نحو المحتويات إلى نهج مدفوع نحو تحقيق النتائج الفعلية ، امر ينبغي أن يكون              . وصف محتوى تلك المبادئ     
دًا  وج. مفي ذ واألدوات والنه م وضعها لتنفي ي ت ي قطاعات SFM الت دة ف ون مفي ي ، يمكن أن تك ا يل تها فيم ور تجرى مناقش  ، وهي أم

 .إنتاجية أخرى ، إذا أنها تستكشف طرائق لتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية 

  )SFM(اقتراحات للتكامل بين نهج األنظمة اإليكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات  -2 
ه يمكن                     على الرغم  -5  من أن نهج األنظمة اإليكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات هما مفهومان يتراآبان إلى درجة بعيدة ، إال أن

ة                . عمل المزيد لكفالة التكامل بينهما       ة اإليكولوجي فاإلدارة المستدامة للغابات يمكن أن تكتسب بصائر جديدة من خالل مفاهيم نهج األنظم
ا داخل مؤسسات قطاع                   SFM أمر مفتقد آثيرًا من مجال        القطاعات التكامل بين ، إذا أن     دة معظمه ة مقي ا يصور تفويضات قانوني  ، مم
ات والزراعة،      . SFMواآلليات في سبيل التعاون بين القطاعات يمكن تعزيزها داخل          . الغابات   والزراعة الحراجية تشمل قطاعي الغاب

 . أمر يحتاج إلى تعزيز ) وقطاعات أخرى مثل إدارة المياه والنقل والحفظ (قطاع الزراعة غير أن الروابط الشاملة بين قطاع الغابات و

ى مجاالت واسعة                          -6 ه عل مستوى  (على الرغم من أنه ال يوجد مقياس محدد مسبقًا ، إال أن نهج األنظمة اإليكولوجية يمكن تطبيق
ة   ـ       ) المناظر الطبيعي ا آانت ال ت        SFMبينم ى مس ًا عل ة                    ترآز تاريخي اد مكاني ق عمل ذي أبع ات عن طري ويات عمل وحدات إدارة الغاب

رغم من                      . صغيرة   ى ال ا، وعل ة له اطق المتاخم وعلى الرغم من أن مبادئ الغابات ال تقول أن ادارة الغابات ينبغي ادماجها في ادارة المن
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اظر           (أن بعض التطبيقات األوسع مدى       ابقة في المن تعادة األوضاع الس ة   مثل مبادرات اس ات النموذجي ة والغاب م استحداثها    ) الطبيعي د ت ق

ا ال                      SFMوباإلضافة إلى ذلك فبينما تحاول      . خالل العقد الزمني األخير    ات ، إال أنه يم الغاب ع ق ات وجمي اط الغاب ع أنم ى جمي  أن تنظر إل
ـ            . تزال تنزع إلى الترآيز على أنشطة إنتاج األخشاب          ى ال ز عل ًا ،            د SFMويمكن وضع مزيد من الترآي اني أوسع نطاق اخل سياق مك

ة و     قضایا الحفظ مع مراعاة   المناطق المحمية ،    يشمل   ل    / بصفة عامة وإيجاد وصالت باستعمال األراضي المتاخم ة  مث او نهوج تكميلي
 .استخراج موارد الغابات غير الخشبية ، الزراعة، إدارة أحواض استجماع المياه ، االستعادة اإليكولوجية 

ـ                    هناك مجاال  -7 ة سواء في ال ة المفهومي د من التنمي ثال      SFMت يحتاج فيها األمر إلى مزي ة، فم ة اإليكولوجي  أو في نهج األنظم
ة          ن األنظم ئة ع دمات الناش لع والخ اج الس ى إنت اظ عل ال بالحف ين األجي ا ب زام م تدامة واإللت دأ االس ين مب ال النهج ي أن يتضمن آ ينبغ

ـ                        . بغي أن يذآر صراحة     اإليكولوجية ، لألجيال المقبلة ، ين      اج القضايا في آل من ال دًا من العمل هو إدم وهناك مجال آخر يتطلب مزي
SFM         ة ، وهي دات            ونهج األنظمة اإليكولوجي ى المخاطر والتهدی النظر إل ة ب المي ينشئ مخاطر          . القضایا المتعلق اخ الع ر المن إن تغي

ة       وحاالت عدم يقين بالنسبة لجميع القطاعات الضالعة في ت         ة اإليكولوجي ازة           . طبيق نهج األنظم ات تشمل الحي والشواغل في قطاع الغاب
 .غير المأمونة لألراضي ، وتزايد حدوث حرائق الغابات ، وانتشار آفات الغابات ، وأمراضها ، على االرتفاعات األعلى 

نه             -8 ة ب ة       ج آما ذآر في القسم السابق ، هناك حاجة إلى أن يأخذ نهج األنظمة اإليكولوجي ائج الفعلي ى تحقيق النت ًا إل أشد توجيهي
ذ     . ن تنفي تفادة م دروس المس إن ال اس ف ذا األس ى ه ديدة      SFMوعل دة ش ه فائ ون ل ر يك رات ، أم ايير والمؤش ق المع الل تطبي ن خ .  م

 .  تؤخذ في الحسبان وباإلضافة إلى ذلك فإن خبرات تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية من خالل مشروعات مرفق البيئة العالمية ينبغي أن

ة إن  -9 وج بصفة عام ذ اإلدوات والنه م وضعها لتنفي ي ت ا  SFMالت ة أخرى ، إذ أنه ي قطاعات إنتاجي دة ف ون مفي ن أن تك  يمك
ايير والمؤشرات          . تستكشف وسائل لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية        ى            (وعمليات وضع واستعمال المع ي عل ك المؤشرات الت ا في ذل بم

ات و       ) حليالمستوى الم  ة للغاب رامج الوطني ة  "وتصميم وإقامة غابات نموذجية وغابات تدليل ، وصياغة الب ات النموذجي ات  "و" الغاب غاب
ا أدوات يمكن        التدليل، وخطط إدارة الغابات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ، وأنظمة اإلدارة البيئية ، ومدونات السلوك والممارسة آله

ا نفس الدرجة من                  . الية آبيرة في هذا المجال      أن يكون لها أهمية احتم     تدامة ليست له فمثًال إن مدونات الممارسة لألنظمة الزراعية المس
ا من جانب                   . SFMالتقدم آـ الـ     والنهوج واألدوات التي استحدثت لغابات المجتمعات والغابات االجتماعية، لتحقيق مشارآة أوسع نطاق

ى        أصحاب المصلحة، لها امكانية تطبيق     ة ، وعل ى حراجة المجتمعات والحراجة االجتماعي  هائلة في قطاعات أخرى وتزايد الترآيز عل
 .مزيد من إلتزام اصحاب المصلحة ، أمر له أيضًا تطبيقات أشد اتساعًا 

تعمال   -10 راتبصفة خاصة إن اس ایير والمؤش ذ ورصد  المع ية لتنفي ر أداة رئيس ًا وعل SFM يعتب ق وطني نهج يطب ذا ال ى  ، وه
ه                        . مستوى ادارة آل غابة      ة ، وتوجي ة السياسة العام ائج اإلدارة وفاعلي يم نت ات ، وتقي د غاي تعمالها لتحدي والمعايير والمؤشرات يمكن اس

ة         . أنظمة إصدار شهادات الغابات ، وإبالغ ما يحرز من تقدم إلى راسمي السياسة العامة                ات اقليمي اك تسع عملي رغم من أن هن ى ال وعل
د                      ودولية لو  ى حد بعي تقلة ال د نشأت بصفة مس ات ق تدامة للغاب الدارة المس ة    . ضع وتنفيذ المعايير والمؤشرات ل ات اإلقليمي مختلف العملي

دًا ، تشمل   149لتحديد المعايير والمؤشرات قد نشأت وتطورت بشكل مستقل إلى حد بعيد حتى اآلن ، إال أنـه يوجد    ات   % 95 بل من غاب
ًا          . تطبيق نهج المعايير والمؤشرات لالدارة  المستدامة للغابات       العالم ، ضالعة في عملية       ل إعراب ايير والمؤشرات تمث واألدوات مثل المع

إن المعايير والمؤشرات   .  عند أخذها آوحدة متكاملة ، وفيها آثير من نقاط التشابه بنهج األنظمة اإليكولوجية               SFMمفصًال عن عناصر    
 على مستوى وحدة  ITTO، ما يتبين ذلك من وضع مؤشرات على المستوى المحلي تطبق لدى             يمكن تطبيقها في خطوات على األرض       

 .اإلدارة الحراجية 

ـل يساعد   . إن عمل المؤشرات على المستوى المحلي هو أحد التطورات األشد أهمية في نهج المعايير والمؤشرات       -11 أن هذا العم
ة                      أصحاب المصلحة على وضع رؤية طويلة األجل وأهداف        ا لتبلي ا أهميته د مؤشرات له ا يول ـددة ، مم  طويلة األجل لمجاالت إدارة مح

ة  غ  . المطالب المحلي ة للرصد والتبلي ات وطني اء بمتطلب يس الوف إلدارة ، ول دة ل دة مفي ة مرت وفير تغذي و ت ا ه ة . والهدف منه إن األنظم
ي هي                  الرصدية التي يمكن أن توفر تغذية مرتدة على األرض ، وتتحقق من اال              ة الت ذ اإلدارة التواؤمي ة لتنفي تدامة ، هي أمور جوهري س

أن تتطور                      . مفهوم مرآزي داخل نهج األنظمة اإليكولوجية        ا ب إلدارة ، وتسمح له دة ل ة المرت ة التغذي اند عملي وهذه األنظمة الرصدية تس
دليل      . خالل مر الزمن     ات الت ة وغاب ه            (والغابات النموذجي وم ب ذي تق ل العمل ال ار       ) ITTOمث دًا من الفرص النفيسية الختب وفير مزي ت

 . مفاهيم اإلدارة التواؤمية ولتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع 

ى مستوى وحدة      / SFMبينما الجهود الموجودة في      -12 وطني وعل المعايير والمؤشرات ترآز في الوقت الحاضر على المستوى ال
د           ة العه ه            (إدارة الغابات ، إال أن بعض الجهود الحديث وم ب ذي تق ل العمل ال ة           ) IUCNمث اظر الطبيعي ى مستوى المن اد  . ترآز عل وإيج

ا  . المعايير والمؤشرات على مستوى المناظر الطبيعية ينبغي مواصلته      فى هذا السياق يجدر أن يالحظ أن أفعال االستعادة إنما بدأ اتخاذه
تعاد    ادية لالس وط اإلرش ة ، وأن الخط اظر الطبيعي توى المن ى مس ارة ،    عل اطق الح ي المن ة ف ات الثانوي ل للغاب ادة التأهي ة واإلدارة وإع

يم من خالل                   ITTOالصادرة عن الـ     اني والتقي اس المك ذا المقي ى ه ات عل تعادة الغاب اد راسمي السياسة بشأن اس م وضعها إلرش  ، قد ت
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دفقات خدمات محددة ناتجة عن ا         د ت تعماله لتحدي ة   المعايير والمؤشرات آأدوات يمكن اس ة االيكولوجي ون في     (ألنظم ل امساك الكرب مث

 .قد بدأ يدخل عملية المعايير والمؤشرات ) أو الخدمات البيئية (وآذلك مما يشجع أن مفهوم خدمات األنظمة اإليكولوجية ) . المزارع

ة اإليكولوج         1في هذ  -13 ى نهج األنظم ات عل ر ،      الصدد إن احتمال تطبيق المعايير والمؤشرات الخاصة بالغاب ال آبي ـو احتم ة ه ي
ة       .خصوصًا في المناطق التي تكون فيها الغابات جزءًا ال يتجزأ من قاعدة الموارد المستعملة               ة المعرف ديثًا لتلخيص حال ذل ح د ب وفي جه

ا وضع ال                  ي فيه ين سبعة مجاالت مواضيعية يمكن أن يلب م تب ات ، ت تدامة للغاب ايير والمؤشرات في اإلدارة المس ايير  عن إسهام المع مع
ة            ج األنظم ادئ نه ن مب ر م ى آثي ا عل هولة تطبيقه ن بس االت يمك ذه المج ات اإلدارة ؛ وه د ، احتياج ه التحدي ى وج رات ، عل والمؤش

 14. /اإليكولوجية 

ة      وإصدار الشهادات للغابات   -14 أدوات أولي ى الصعيد   .  هو نهج آخر يتطور بسرعة ويشمل استعمال المعايير و المؤشرات آ وعل
ـ   .  هكتار من الغابات تقريبًا صدرت لها شهادات 120ي هناك  العالم ى ال وإصدار الشهادات أآثر محدودية ، من حيث المدى ، بالقياس إل

SFM            ا ة ، آم اظر الطبيعي ارات مستوى المن ة واعتب اطق المحمي  ، إذا أنه ينزع إلى الترآيز على الغابات المنتجة فقط ، مع استبعاد المن
ة ، وبعض خطط إصدار                            بيد  . سبق أن ذآر     اطق المحمي ا شهادات في المن ي صدرت له أنه توجد في الوقت الحاضر بعض الغابات الت

ا                     - للحماية –الشهادات تتطلب بدورها أن تجّنب       ات لربطته ان إصدار الشهادات للغاب إن إمك ذا ف ا ، ول تم إدراته ي ت ات الت  نسبة من الغاب
اه          15./بالمناطق المحمية هي إمكانات عالية      تفيد من التحرك في إتج ات يمكن أن تس  وفي هذا السياق فإن برامج إصدار الشهادات للغاب

 . المدى األوسع نطاقًا الذي هو مدى نهج األنظمة اإليكولوجية 

اطق الحارة ،                -15 ة ، خصوصًا في المن دان النامي ومع ذلك فإن أنظمة إصدار الشهادات قد وجدت تطبيقات محدودة في بعض البل
اطق   . ث الظروف التمكينية لتنفيذ هذه األنظمة تكون غير موجودة بصفة عامة           حي وهناك عدة حواجز إلصدار الشهادات للغابات في المن

ا شهادات             ة   . الحارة ، مثل القدرة المحدودة من مؤسسية وتقنية ، وضعف تطور األسواق الخاصة باألخشاب الصادر له ود الرامي والجه
درج في إصدار          ITTOوجهود الـ   . حواجز يمكن أن تكون ذات أولوية لنهج األنظمة اإليكولوجية          إلى التغلب على هذه ال     اد نهج مت  إليج

 . الشهادات لغابات المناطق الحارة ينبغي أن يالحظ في هذا السياق 

ة في                     -16 ة اإليكولوجي اج نهج األنظم ة مباشرة بإدم ه عالق د وضعت   ITTOـ  ، وهو أن ال  SFMباإلضافة إلى ذلك يوجد أمر ل  ق
ادئ والخطوات الموصي        . خطوطًا إرشادية للسياسة العامة ، لإلدارة المستدامة للغابات       ادية مجموعة من المب وتتضمن الخطوط اإلرش

اطق الحار                    ة للمن ات اإلنتاجي ة بها وتتصل بالغابات المزورعة والطبيعية المستدامة في المناطق الحارة؛ وحفظ التنوع البيولوجي في الغاب
اطق الحارة                       دهورة في المن د  . ؛ وإدارة الحرائق في غابات المناطق الحارة؛ واالستعادة واإلدارة وإعادة االنعاش للغابات الثانوية المت وق

 . أيضًا تعزيز مواقع التدليل وعمليات التدليل الخاصة بأحواض استجماع المياه ITTOشجعت 

ايير والمؤشرات ،      – والنهوج التي يمكن تطبيقها على قطاعات أخرى          أن تنظر صراحة في األدوات     SFMإذا آان لـ     -17  مثل المع
اطع      –وإصدار الشهادات ، والغابات النموذجية       ز التكامل     cross-fertilization فإنها سوف تعزز االخصاب المتق ى تعزي  وتساعد عل

ة        . بين القطاعات    اس من القطاعات المختلف دان ،          وإيجاد اآلليات المؤسسية لجمع الن ع البل ا هو تحد لجمي دة بشكل مستمر إنم  حول مائ
ة       SFMوباإلضافة إلى النشر األوسع نطاقًا لألدوات المفيدة ، فإن االجتماع المشترآة بين عدة قطاعات بشأن                   ة اإليكولوجي  ونهج األنظم

ادل ،   راف المتب اند االعت اهيم وأن يس يط بالمف ذي يح د الغموض ال ى تبدي اعد عل أنه أن يس ن ش ا  م تعمل لغاته أن تس اس ب مح للن ا يس  مم
 .ومصطلحاتها الخاصة 

ذ  -18 ق بتنفي تحداث أدوات تتعل ة بنشاط بإس او قائم ة SFMإن الف ة اإليكولوجي ج األنظم امج .  ونه دولي برن ك ال او والبن دى الف ول
ات             ادة تقاسم المعر    . مساندة لتسهيل مشارآة أصحاب المصلحة في وضع البرامج الوطنية للغاب ود            وزي ز رئيسية لجه ة هى نقطة ترآي ف

ر  . والمدونة النموذجية للفاو الخاصة لممارسات حصاد الغابات ، قد أدت إلى وضع مدونات إقليمية ومدونات قطرية          . الفاو   والطبيعة غي
ا     دى قبوله يع م ي لتوس ل أساس ي عام ا ه دونات إنم ذه الم ة له ات . الملزم ة لآلف اإلدارة المتكامل دونات الخاصة ب ق والم  وإدارة الحرائ

البحث " وباإلضافة إلى ذلك فإن المبادرة الحديثة الذي اتخذتها الفاو ،        . واإلدارة المتكاملة لخطوط إنحدار المياه ، ينبغي أيضًا مالحظتها          
د لقيت استجابة ممت                 " عن االمتياز في إدارة الغابات       فاالستعماالت  . ازة  ، مع مناشدتها تقديم ترشيحات ترشح الغابات الجيدة اإلدارة ، ق

دة          ات الجي ررة في الغاب ا مواضيع متك المتعددة ومشارآة أصحاب المصلحة واإلعالم الجيد وأنظمة الرصد وحسن تصريف األمور آله
 .اإلدارة ، وهي آذلك قضايا رئيسية لنهج األنظمة اإليكولوجية 

                                                 
والمجاالت  . 2003 فبراير 7-3مدينة غواتيماال ، . طريق السير قدمًا : المؤتمر الدولي عن اسهام المعايير والمؤشرات في اإلدارة المستدامة للغابات /   14

الوظائف ) 5(ة لموارد الغابات الوظائف اإلنتاجي) 4(صحة الغابات وحيويتها ) 3(التنوع البيولوجي ) 2(مدى موارد الغابات ) 1: (المواضيعية المشترآة هي 
 .اإلطار القانوني و السياسي والمؤسسي ) 7(الوظائف االجتماعية االقتصادية ) 6(الحمائية لموارد الغابات 

  .2003 ، أبريل 3، العدد IUCNدراسة حالة الغابات الصادرة عن الـ . إصدار الشهادات لإلدارة الجيدة للغابات وعالقته بالمجاالت المحمية /  15
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ى أن        SFMبعبارة موجزة ، وفي سبيل تحقيق مزيد من االنسجام بين مفاهيم             -19 اك حاجة إل  ومفاهيم نهج األنظمة اإليكولوجية هن

ق أدوات                    SFMتعزز   م أن   .  في قطاعات أخرى        SFM التكامل بين القطاعات الذي يمكن أن يتم ، على األقل جزئيًا ، من خالل تطبي ث
ك  SFMاستحداث وتنفيذ مؤشرات دالة على التنوع البيولوجي سيساعد ايضا على تعزيز اسهام              ظ ذل وع  في حف ايير   .   التن إن وضع المع

 . ، على مستوى المناظر الطبيعية ، هو أمر ينبغي متابعته آذلك SFMوالمؤشرات وآذلك برامج إصدار الشهادات ضمن 

ق أدوات           -20 تفادة من تطبي دروس المس دوره أن ينظر في ال ل    SFMإن نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي ب ة ، مث  ونهوجه المختلف
ق                           المعايير والمؤ  دمًا نحو نهج موجه تحقي ده للتحرك ق دليل ، في جه ات الت ة وغاب شرات وأنظمة إصدار الشهادات ، والغابات النموذجي
 .وباإلضافة إلى ذلك فإن آال النهجين ينبغي أن يتضمن صراحة مبدأ االستدامة . النتائج الفعلية 

 ائية المتعلقة ببرامج العمل المواضيعية لالتفاقية إدماج نهج األنظمة اإلیكولوجية في القطاعات والمناطق األحي -باء
 مقدمة  -1

ة                   -21 ة اإليكولوجي م    .آان هنـاك تقدم آبير في وضع نهوج محددة للقطاعات تضمن عدة عناصر من نهج األنظم وبصفة خاصة ت
امج        و –وضع أدوات ذات صلة بالموضوع في الحراجة وإدارة مصائد األسماك وإدارة أحواض تجميع المياه                هي قطاعات مرتبطة ببرن

والي                     ذه  . عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي للغابات ، والمناطق البحرية والساحلية ، واألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية على الت وه
ة نحو ت                     ات أو   القطاعات قد اعترفت بالمبادئ التي تتمشى ونهج األنظمة اإليكولوجية ، وهي تتحرك نحو وضع نهوج موجه ق الغاي حقي

ة للرصد                     ى أنظم ة وعل ى إدارة تواؤمي دة   /األهداف ، التي تنطوي على مشارآة أصحاب المصلحة وعل ة المرت ذه القطاعات   . التغذي وه
د   إن ذل . تعالج أيضًا الموارد التي تنزع إلى أن تكون تحت اإلدارة المحلية أو اإلدارة العامة ، بدًال من أن تكون تحت اإلدارة الخاصة                        ك ق

د من            . يساعد على تسهيل وضع وتنفيذ أدوات محددة للقطاعات      دم ، وينبغي تشجيع مزي ى اآلن من تق ا أحرز حت راف بم وينبغي االعت
 .تطوير نهج األنظمة اإليكولوجية في القطاعات الفردية 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -2
ي ص              -22 واردة في نهج                   1995درت في    أن مدونة سلوك مصائد األسماك المسؤولة الت ادئ ال رًا من المب ع آثي ادئ تتوق  تضم مب

ة  ة اإليكولوجي ة   . األنظم ماك البحري ي مصائد األس ة ف ة اإليكولوجي ج لألنظم ة نحو نه اك حرآ ت هن ك آان ى ذل ة . وباإلضافة إل والقم
ة اإليكولوج                 اج نهج األنظم ى إدم ة في إدارة مصائد األسماك المسؤولة ، ووضعت            العالمية للتنمية المستدامة قد أشارت إلى الحاجة إل ي

ا      "  قد دعا إلى وضع     2001 عام   Reykjavikوإعالن   . 2010هدفًا ينبغي تحقيقه بحلول عام       ادية ألفضل الممارسات فيم خطوط إرش
او في     " . يتعلق بإدخال اعتبارات األنظمة اإليكولوجية في إدارة  مصائد األسماك         ك بالف د أدى ذل ى 2003وق دّونتها     إل يح م  تحديث وتنق

ام  مى  1995الصادرة ع د يس ي جدي ًا مرجع كل إصدار آتاب ى ش ماك "  عل ي مصائد  : إدارة مصائد األس ة ف ة اإليكولوجي ج األنظم نه
ى                       WWFوضعت  " . األسماك   ة إلدارة شؤون مصائد األسماك ، وساعدت عل ة اإليكولوجي  أيضًا آتابًا دليًال يقوم على األساس األنظم
ة ، في ظل مجلس األشراف البحري                  بذل جه  ة     . د لوضع برنامج إلصدار الشهادات لمصائد األسماك البحري ة العالمي دم مرفق البيئ وق

ى    100 مشروعا من األنظمة االيكولوجية البحرية الكبيرة تشمل أآثر من          15مساندة مالية ل     ك المشروعات عل  بلدا حول العالم وتبني تل
ة والساحلية      نهج األنظمة االيكولوجية في  وارد البحري ة والم ة للبيئ اطق  .  تنمية القدرة والبنيات األساسية في سبيل االدارة المتكامل إن المن
ة والساحلية                 ) MCPAs(المحمية البحرية والساحلية     اطق البحري دة قطاعات في سياق المن د أعد   . هي أيضًا نهج هام آخر شامل لع وق

 إلتفاقية التنوع البيولوجي إرشادًا مفصًال يتمشى ونهج األنظمة اإليكولوجية في هذا الموضوع        فريق من الخبراء التقنيين المخصص تابع     
وهذا اإلرشاد يعكس روح نهج األنظمة اإليكولوجية ، وهو متاح في       ) . 8/3التوصية  (، سوف يناقش في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية         

لتفكير الجاري حاليًا يرآز على الحاجة إلى التأليف بين اإلدارة المتكاملة           وا.  إلى أخره    UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/11الوثيقة  
احلية  ة والس اطق البحري ة ، تعمل آخطوط أساس وآبوليصة ) IMCAM(للمن ـة العالي اطق ذات الحماي ية من المن بكة أساس ين ش ، وب

اطق      وقد قبلت الهيئة الفرعية هذه الفكرة في اجتماعها الثامن ، مبينة مع   . تأمين   ة الشديدة والمن اطق ذات الحماي ين المن ذلك أن التوازن ب
ـ    . األخرى المسموح بها باالستعماالت االستخراجية إنما هو خيار متروك للبلدان منفردة             ة       IMCAMومفهوم ال اطق البحري  يغطي المن

ًا    احلية من األرض مع يرها وا   . واألجزاء الس اطق ، وتفس ى أساس المن ة عل ذه النهوج قائم رد في مجموعات مفصلة من الخطوط   وه
وجي              . اإلرشادية آالتي وضعتها آل من رامسار والفاو ، والخطوط اإلرشادية التي تقوم بوضعها في الوقت الحاضر اتفاقية التنوع البيول

ع ال  ين أحواض تجمي أن التكامل ب ي مشروع بش ار ف ين إدارة المحيطات وإدارة أحواض األنه ع ب اول اليونيب أن يجم اه وإدارة ويح مي
 .في الدول النامية الجزرية الصغيرة في منطقة الكاريبي ) IWCAM(المناطق الساحلية 

 التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية في المياه الداخلية  -3
علم ، تتصل  أن مفهوم اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وإدارة أحواض األنهار تنطوي على نهوج مشترآة بين عدة فروع ال   -23

ة                                 ذلك تتمشى مع نهج األنظم اه واستعماالتها ، وهي ب وارد المي ؤثر في م ي ت ة واالقتصادية الت ة واالجتماعي بقضايا اإلدارة البيوفيزيفي
ان                      . اإليكولوجية   ة رامسار ، لمس وجي واتفاقي وع البيول ة التن دة ومبادرة أحواض األنهار تعمل في إطار برنامج العمل المشترك بين اتفاقي
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اه                                وارد المي وجي ، وم وع بيول ا من تن رتبط به ا ي ة وم اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي تنفيذ قرارات االتفاقيتين المتعلقة بإدارة أفضل لألنظم

ة         . واألراضي الرطبة    ذ األنشطة في ظل االتفاقي واتفاقية رامسار بوصفها الشريك القائد في تشارك مع اتفاقية التنوع البيولوجي في تنفي
اطق                        ار وللمن املين ألحواض األنه بشأن األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، قد استحدثت محفظة أدوات تشمل التخطيط واإلدارة المتك

لتخصيص وإدارة  " وباإلضافة إلى ذلك فقد وضعت اتفاقية رامسار خطوطًا إرشادية للخطوات العالمية بشأن أراضي الخث و         . الساحلية  
ا  اه لصون الوظ ة  مي ة لألراضي الرطب درولوجيا     ". ئف اإليكولوجي ة والهي ائف اإليكولوجي ين الوظ ربط ب ادية ت وط اإلرش ذه الخط وه

 .والمطالب االقتصادية واالستجابات المؤسسية 

 التنوع البيولوجي الزراعي -4
ي عشر ،     إن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي يعترف بنهج األنظمة اإليكولوجية ويعالج       -24 ادئ األثن  آثيرًا من المب

ى نهج                   . بصفة فردية لكل مبدأ      ق عل وجي الزراعي ال ينطب التنوع البيول امج العمل الخاص ب ي أن برن الي بمعن بيد أنه يوجد نقص احتم
دم في وضع األدوات ذات الصل                       . األنظمة اإليكولوجية بشكل متكامل      ل من التق در أق م يتحقق إال ق ة داخل القطاع     وباإلضافة إلى ذلك ل

ة              . الزراعي بالقياس إلى القطاعات األخرى       ة ملكي ى نطاق واسع في األراضي المملوآ ارس عل ًا أن الزراعة تم ك جزئي وقد يعكس ذل
ة في القطاع الزراعي بشكل شامل                   . خاصة   ة اإليكولوجي والمشارآون في اجتماع الخبراء قد اقترحوا معالجة قضية إدماج نهج األنظم

ى     . لقادمة التي يتم فيها استعراض برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي            في المرة ا   ويمكن النظر أيضًا إلى وضع ضميمة إل
 .برنامج العمل الموجود بشأن استعمال نهج األنظمة اإليكولوجية 

ة بشأن               -25 دة في الزراعة        الممارسات " إن أمثلة المبادرات واألدوات تشمل جهودًا تبذلها الفاو لوضع مدون اب    "  الجي ووضع آت
ة   اج والحماي ين اإلنت ل ب أن التكام ـ  ) IPP(مرجعي بش ددة لل ادية مح ع إصدار خطوط إرش ي إدارة المحاصيل ، م دة IPPف بة لع  بالنس

ا  . محاصيل  وجي عنوانه وع البيول ة التن ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف اع الخامس لم ة أعدت الجتم ة إعالمي ج األ" وتتضمن وثيق ة نه نظم
وجي الزراعي            : اإليكولوجية   وع البيول ى التن ه عل مناقشة نهوج أو أدوات يمكن أن         ) UNEP/CBD/COP/5/INF/11" (نحو تطبيق

ة للمزراعين                      د أخذ    . تسهم في تحقيق أهداف نهج األنظمة اإليكولوجية ، مع الترآيز على التكامل بين إدارة اآلفات والمدراس الميداني وق
ة     بإدارة الموارد ال   ة المتكامل دولي                 ) INRM(طبيعي ق االستشاري بشأن البحث الزراعي ال م تعريف    ). CGIAR(خالل نظام الفري وت

INRM  ة ة المفهومي ن الناحي ة     "  م وارد البيولوجي ات والم اه والغاب اق لألراضي والمي عة النط ؤولة والواس ه اإلدارة المس مل –بأن  تش
ـة   الالزمة الستدامة اإلنتاجية الزرا   –الجينات   ق       " عية وتفادي تدهور اإلنتاجية المحتملـ ات تتعل ؛ وتوجد تطورات في البحوث والتطبيق

ي يمكن قياسها                ائج الت ة             . باإلدارة التواؤمية والمقاييس المتعددة وأصحاب المصلحة والنت ل الخطط المتعلق وخطط إصدار شهادات ، مث
 .مة اإليكولوجية بالزراعة العضوية ، تتطور في اتجاهات تتمشى مع نهج األنظ

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة -5
ة بشكل          -26 ة اإليكولوجي إن برنامج العمل الخاص باألراضي الجافة وشبه الرطبة يعالج صراحة المبادئ األثني عشر لنهج األنظم

ة مك           . متكامل   وجي واتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي ة مكافحة التصّحر ال تستعمل     . افحة التصّحر   وهناك اعتبار هام هو التفاعل ب واتفاقي
اهيم   . ، وإنما تضم عدة مبادئ خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب التشارآية " نهج األنظمة اإليكولوجية  " عبارة   اج مف وقد توجد فرص إلدم

ة ال           ل مقاوم ّحر مث ة التص ة مكافح ة باتفاقي ادرات الخاص ض المب ي بع ة ف ة اإليكولوجي ج األنظم ر    نه ذار المبك ة اإلن اف وأنظم . جف
واالعتبارات الخاصة بإيجاد وسائل عيش بديلة ، وهي من الناحية المفهومية مشابهة لنهج األنظمة اإليكولوجية ، هي مفاهيم مرآزية في      

إن األدوات ا              . العمل داخل األراضي الجافة      ل اإلدارة     والحفاظ على منظور متعدد المناطق األحيائية هو آذلك أمر هام ولذا ف لموجودة مث
ذليل الحواجز       . المتكاملة ألحواض األنهار يمكن تطبيقها على نطاق واسع          ومن األسباب الرئيسية لتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية هو ت

 .القطاعية والمؤسسية 
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  ) 10المادة ( اإلستعمال المستدام  -  5 – 19

  

ة      ية الهيئ ن توص أخوذ م ي م رر اآلت روع المق ة إن مش ادية    9/7الفرعي ا اإلرش ا وخطوطه س أباب ادئ أدي روع مب أن مش  بش
اع التاسع                         ر اإلجتم ك تقري رح ذل ا أقت لإلستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وبشأن العمل المستقبلي المطلوب القيام به في هذه القضية آم

  ) UNEP/CBD/COP/7/4( للهيئة 

 إن مؤتمر األطراف ، 
دت بشأن            بأن اقتراحات ت  إذ ينوه     ي عق ا الورشة الت ي أسفرت عنه طبيق طرائق ووسائل إلزالة أو لتخفيف الحوافز الضارة الت

ه  5 إلى 3التدابير الحافزة للحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ، وهي الورشة التي عقدت بمونتريال من        ، 2003 يوني
وع       3تتضمن مزيدًا من اإلرشاد بشأن تنفيذ المبدأ        تدام للتن من مشروع أديس أبابا للمبادئ والخطوط اإلرشادية في سبيل االستعمال المس

 البيولوجي ،

اك                وإذ يتشدد     وجي ، وأن هن التنوع البيول ة ب ة المتعلق على أن نهج األنظمة اإليكولوجية هو اإلطار األول للعمل في ظل االتفاقي
وجي ونهج                 حاجة إلى النظر في الترابط بين مشروع أديس أبابا         وع البيول تدام للتن  للمبادئ والخطوط اإلرشادية في سبيل االستعمال المس

 األنظمة اإليكولوجية في الحفظ واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي ،

 العمل الجاري بشأن تقييم الوقع في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وإذ تالحظ  

طوط اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، آما جاء في المرفق بالتوصية             مشروع أديس أبابا للمبادئ والخ    عتمد  ي -1
 الحالية ؛

و ي -2 ا     دع ادئ أديس وخطوطه ذ مب ة لتنفي ي عملي روع ف ى الش ات ذات الصلة إل ات والمنظم ن الحكوم ا م األطراف ، وغيره
من اتفاقية التنوع البيولوجي ، مع مراعاة ما يوجد من أطر             ) أ( 10 و 6اإلرشادية على الصعيدين الوطني والمحلي بما يتمشى والمادتين         

 :لالستعمال المستدام، شاملة مفهوم االدارة المستدامة للغابات مثال عن طريق وضع مشروعات رائدة، بقصد ما يلي 

دابير التشر     )أ(  يعية تشمل السياسات   تحقيـق اإلدراج واإلدماج للمبادئ والخطوط اإلرشادية ألديس أبابا في طائفة من الت
الج االستعمال                                ي تع ين عدة قطاعات ، الت ة والمشترآة ب رامج القطاعي ا من القواعد ، والخطط والب والبرامج والتشريع الوطني وغيره

لحفظ  االستهالآي وغير االستهالآي للتنوع البيولوجي ، شاملة الخطط والبرامج المتعلقة بإزالة أو تخفيف الحوافز الضارة التي تقّوض ا                   
 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، على نحو ما ترى ضرورة ذلك األطراف الفردية؛

دورس                           )ب(  رات وال ادل المعلومات والوسائل األخرى عن الخب ة تب تجميع المعلومات ذات الصلة ونشرها من خالل آلي
 المستفادة ، في سبيل أدخال مزيد من التحسين على الخطوط اإلرشادية ؛

ادة  يط 3 اجح للم ذ الن رات بشأن التنفي ات والخب ع المعلوم ذي تجمي ين التنفي اح 10لب من األم ذلك قصص النج ة وآ ن االتفاقي  م
ك                                  ا في ذل ادية، بم ا االرش ا وخطوطه ديس أباب ادئ ال ق مب ا، في تطبي ا تحصل شيء منه تفادة، آلم وأفضل المممارسات والدروس المس

مكن بها لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أن يسهم في تحقيق هدف احداث تخفيض محسوس     المعلومات والخبرات عن الكيفية التي ي     
 .، آي تنظر في ذلك الهيئة الفرعية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف2010في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول 

تدام واإلدارة         من األمين التنفيذي أن يقوم بمزيد من العمل بشأن القضايا ال          يطلب   -4 متعلقة باستعمال المصطلحات لالستعمال المس
ادة                 ا يتمشى والم ة تطلب    7التواؤمية والرصد والمؤشرات ، بانيًا في ذلك على نتيجة ورشة أديس أبابا، وبصفة خاصة، وبم  من االتفاقي

ا من       رتبط به ا ي  ) Associated instruments(  أدوات من األمين التنفيذي مواصلة تعزيز العمل المتعلق باستعمال المصطلحات وم
ا س أباب ة أدي ر ورش المرفق األول بتقري ذييل األول ب ع الت اني دال م زأين األول والث اس الج ى أس وم عل ( تق

UNEP/CBD/SUBSTTA/9/INF/8 ( آي تنظر بذلك الهيئة الفرعية بل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ،. 

ـدعو  -5 وم  ي ات أن تق راف والحكوم ليين      األط كان األص ات الس يهم مجتمع ا ف ين بم لحة المحلي ع أصحاب المص اون م ي تع ، ف
واع      IUCNمثًال الـ (والمحليين وغيرها من المنظمات واالتفاقات الدولية ذات الصلة   دولي في األن ة االتجار ال  ، والفاو واليونسكو واتفاقي
إلى القيام بمزيد من البحث بما      ) ظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية     من الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض واتفاقية حف       

 : ما يلي 6في ذلك من خالل وسائل منها تجميع وتحليل دراسات الحاالت عن االستعمال المستدام بما يتمشى والمبدأ العملي 

ى الس                  )أ(  ى سبل العيش وعل تدام عل ر المس ة         وقع االستعمال المستدام واالستعمال غي لع والخدمات المستمدة من األنظم
 اإليكولوجية ؛
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 دور مجتمعات السكان األصليين والمحليين والنساء في االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي ؛ )ب( 

 ي ؛لألنظمة اإليكولوجية واالستعمال المستدام للتنوع       البيولوج) resilience(العالقة بين القدرة االستردادية  )ج( 

ي       )د(  تقبلة ف ال الحاضرة والمس ات األجي اة تطلع ع مراع تدام ، م تعمال المس ي وصف االس تعملة ف المصطلحات المس
ا                     (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8)مختلف المناطق والحاالت، ومع البناء على توافق اآلراء الذي تم التوصل اليه في تقرير أديس أباب

 ؛

 اييس زمنية مالئمة لتاريخ حياة األنواع أو السكان ؛ وضع خطط اإلدارة طبقًا لمق )هـ( 

ات                       )و(  وجي الخاضعة لوالي وع البيول ى استعمال عناصر التن ادية عل ا اإلرش ا وخطوطه إمكانية تطبيق مبادئ أديس أباب
 ؛) مثًال موارد تتقاسمها عدة بلدان أو أنواع مهاجرة  تتحرك عبر شتى سلطات الوالية الوطنية (متعددة 

 العالقة الوظيفة بين عناصر التنوع البيولوجي المختلفة في سياق االستعمال المستدام ؛ )ز( 

يم                    ( )ح(  العوامل االجتماعية االقتصادية التي تؤثر في نمط وآثافة استعمال الموارد البيولوجية وما للسلع والخدمات من ق
 اقتصادية واجتماعية توفرها األنظمة االيكولوجية،

ق وآلي )ط(  بة طرائ تويات المناس د المس ارآية لتحدي ق التش تعمال، والطرائ ي االس ة ف ات المختلف تدامة الكثاف د اس ات لتحدي
 لالستعمال المستدام،

وارد                  )ي(  املة الم وجي، ش طرائق تعزيز التوزيع المنصف للمنافع المستمدة من االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيول
 .الجينية

ه في القسم الثالث                    من األمين الت  يطلب   -6 ( نفيذي أن يقوم بإدراج العمل المتعلق بالمؤشرات لرصد االستعمال المستدام المشار إلي
UNEP/CBD/SUBSTTA/9/9 ) (  الي المقرر الح ق األول ب تدام ،  ) أنظر المرف تعمال المس ذي عن اإلس ين التنفي ذآرة األم ن م م

يم     "  بشأن  4/7لمقرر وأيضا في العمل األوسع نطاقًا الذي يجرى تطبيقًا ل       د والرصد والمؤشرات والتقي وبصفة خاصة ينبغي    " . التحدي
ك المؤشرات                اد تل ة، وايج وينبغي أن تستعمل     . تبين المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وااليكولوجية الدالة على االضطرابات الخارجي

 . الموارد الطبيعيةحسب مقتضى الحال حسب مقتضى الحال ما يوجد من أطر المؤشرات وأنظمة الرصد وقوائم جرد 

دعو -7 ل        ي اص، بوضع ونق اع الخ ا القط ا فيه رى، بم ة األخ ات المعني ع المنظم اون م ي تع وم، ف ات أن تق راف والحكوم  األط
 .التكنولوجيات وتوفير المساندة المالية لكفالة جعل استعمال التنوع البيولوجي أمرا مستداما

 المرفق األول

األمين التنفيذي عن استعمال المستدام ، التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة مستخرج من مذآرة 
 )UNEP/CBD/SBSTTA/9/9(العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 مقدمة  -أوًال
 األنواع وتآآل إن عناصر التنوع البيولوجي قد استعملت ، في العقود الحديثة العهد ، بطريقة تؤدي إلى تدهور الموائل وضياع -1

واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ، وهو أحد األهداف الثالثة . التنوع الجيني ، مما يضر بسبل العيش الحالية والمستقبلية 
تعلق بجميع لالتفاقية ، إنما هو مفتاح لتحقيق الغاية األوسع نطاقًا المتمثلة في التنمية المستدامة ، وهو قضية شاملة لعدة قطاعات ت

ويستبع ذلك االستعمال المستدام تطبيق . القضايا والمجاالت المواضيعية التي تعالجها االتفاقية ، آما تتعلق بجميع الموارد البيولوجية 
لية ، المناهج والعمليات في استعمال التنوع البيولوجي للحفاظ على قدرته على تلبية االحتياجات والتطلعات البشرية الحالية والمستقب

 .والحيلولة دون تناقصه على المدى الطويل 

 من االتفاقية باعتباره يعني استخدام عناصر التنوع 2إن االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ورد تعريفه في المادة  -2
قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات البيولوجي بأسلوب ومعدل ال يؤديان ، على المدى البعيد ، إلى تنافي هذا التنوع ، ومن ثم صيانة 

باتخاذ "  ، التي تطلب أمورًا منها قيام األطراف 10واألحكام المتعلقة باالستعمال المستدام واردة في المادة . األجيال الحالية والمقبلة 
" .  التقليل منها إلى أدنى حد ممكن تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي األثار المعاآسة على التنوع البيولوجي ، أو

بتجميع "  طلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس من األمين التنفيذي أن يقوم 10وفي سبيل مساعدة الحكومات على تنفيذها للمادة 
بالقطاعات والمناطق المبادئ العملية والخطوط اإلرشادية التشغيلية وما يرتبط بها من أدوات أو صكوك ، ومن إرشاد يتعلق بالتحديد 
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األحيائية ، التي يمكن أن تساعد األطراف والحكومات على وضع طرائق لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في إطار نهج 

 ) .5/24المقرر " (األنظمة اإليكولوجية 

أآوادور وبمساعدة مالية من حكومة استجابة لذلك المقرر قام األمين التنفيذي ، في تعاون مع حكومات موزمبيق وفيتنام و -3
 ، مقصودًا منها إن تضع مجموعة من المبادئ العملية والخطوط 2002 – 2001هولندا ، بعقد ثالث ورش إقليمية من الخبراء في 

 . اإلرشادية التشغيلية وما يرتبط بها من أدوات تمكينية لألطراف ، ومديري الموارد وغيرهم من أصحاب المصلحة 

وارد            2001الورشة األولى في مابوتو ، في سبتمبر        عقدت   -4 تدام لم  ، ورآزت على العناصر األساسية المتصلة باالستعمال المس
دة   اة اآلب تعمال الحي ة واس ا ) Wildlife(األراضي الجاف ي أفريقي اير    / 16ف ي ين ـوي ف ي هان ـدت ف د عق ة فق ة الثاني ا الورش  ، 2002أم

ـاالت ال        ـا ، مع             وعالجـت بصفة خاصـة استعم بية في آسي ـر الخش بية وغي ـة الخش امًال المنتجات الحراجي ات، ش ـوع البيولوجـي للغاب تن
ي     وجي الزراع وع البيول ى التن ارات إل ر      /. 17إش ي فبراي أآوادور ، ف اليناس، ب ي س ة ف ة الثالث دت الورش ى  2002وعق زت عل  ورآ

 / .18صًا في أمريكا الالتينية والكاريبياستعماالت مصائد األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة ، خصو

 : قد دعا إلى عقد ورشة رابعة مفتوحة الضعوية تقوم بما يلي 6/13إن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه السادس ، ومقرره  -5

 تجميع نتائج الورش الثالث ؛ )أ(  

 التكامل بين شتى اآلراء والفروقات اإلقليمية ؛ )ب( 

 .دئ العملية والخطوط اإلرشادية التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وضع مجموعة من المبا )ج( 

ا من                     -6 ا ، بأثيوبي ى    6وجرى تنظيم الورشة الرابعة المفتوحة العضوية في أديس أباب ايو   8 إل اع     . 2003 م ك االجتم ر ذل وتقري
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8(متاح لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية بوصفه وثيقة إعالمية 

 .إن المعلومات الواردة في المذآرة الحالية وآذلك التوصيات المقترحة ، تقوم على أساس نتيجة الورشة الرابعة اآلنفة الذآر  -7

 نظرة عامة إلى مشروع مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي -ثانيًا

توجد ديباجة . ديس ابابا وخطوطها اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي مرفقة بالمذآرة الحالية         إن مشروع مبادئ أ    -8
ة                   وارد الطبيعي ة   . للمبادئ تتضمن قائمة بسبعة شروط آامنة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في تخطيط الحكومات وتخطيط الم ذه القائم وه

يهم مجتمعات السكان                        مبدأ تمثل إطارًا إلسداء ال     14يعقبها   ا ف رههم من أصحاب المصلحة بم وارد وغي ديري الم مشورة للحكومات وم
ى                                وجي إل وع البيول تعماالتهم لعناصر التن ؤدي اس وا إال ت ا أن يكفل م به ي يمكن له ة الت األصليين والمحليين والقطاع الخاص، عن الكيفي

ل         دأ يعقب     . تناقص التنوع البيولوجي على المدى الطوي ي                      وآل مب ة عن التسبيب وعن معن ان السبب المنطقي ، وتفسير آامل وأمثل ه بي
 . المبدأ ، وبيان الخطوط اإلرشادية التشغيلية ، مما يمثل مشورة وظيفية بشأن تنفيذ المبدأ 

ت ، مقصود أن تكون  المبادئ ذات صلة عامة بالموضوع ، غير هذه المبادئ لم تنطبق جميعها بشكل متساو على جميع الحاال                -9
ي تستعمل               . آما أنها ال تنطبق بالصرامة نفسها        تعماله ، والظروف الت ذي يجرى اس ثم أن تطبيقها سوف يتباين وفقًا للتنوع البيولوجي ال

ى االستعماالت           . بها تلك المبادئ ، والسياق المؤسسي والثقافي الذي يجرى االستعمال فيه             ان عل والمبادئ العملية تنطبق في معظم األحي
 :وهي تأخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بما يلي . ستهالآية وغير االستهالآية لعناصر التنوع البيولوجي اال

 السياسات والقوانين واللوائح ؛ ) أ(

 إدارة التنوع البيولوجي ؛ ) ب(

  االقتصادية –الظروف االجتماعية  ) ج(

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم  ) د(

 /19ة بهذا الموضوع األدوات والصكوك المرتبط -ثالثًا

                                                 
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.1تقرير ورشة مابوتو وارد في الوثيقة  /  16
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.2تقرير ورشة هانوي وارد في الوثيقة  /  17
 UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.3تقرير ورشة ساليناس وارد في الوثيقة  /  18
 أساس المعلومات الموجودة في تقرير الورشة الرابعة المفتوحة العضوية بشأن االستعمال المستدام للتنوع المعلومات الواردة في هذا القسم قائمة على /  19

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/8 (2003 مايو 8-6أديس أبابا ، (البيولوجي 
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إن تطبيق المبادئ والخطوط اإلرشادية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أمر يرتهن بكثير من العوامل المترابطة ، وهي                       -10

ذ خطط                         ة لتنفي درة آافي ادل المعلومات ووجود ق ى إدارة وتب درة عل ة ، والق  تشمل على سبيل المثال ال الحصر وجود تدابير حافزة مالئم
دة              ة المرت ى أساس الرصد والتغذي وبصفة خاصة ، وحيث أن إدارة    . اإلدارة المستدامة ، والقدرة على التواؤم مع الظروف المتغيرة عل

وع                                  ى عناصر التن ة عل ع االستخدامات المطبق ين في جمي وفر اليق دم ت ة بشكوك لع ذلك تكون مكتنف ا وب النظم اإليكولوجية تتغير ظروفه
تدام                    البيولوجي، فإن اإل   ًا من أي إدارة في سبيل االستخدام المس ة يجب أن تكون جزءًا جوهري إلدارة    . دارة المتوائم اجح ل والتطبيق الن

ة من األنشطة المتصلة بنظام                                    رات في طائف ى تغي ؤدي إل د ي المتوائمة يرتهن برصد التغيرات فيما يستعمل من مؤشرات ، وهو أمر ق
 .والرصد والمؤشرات في سبيل االستعمال المستدام أمر تعالجه السطور التالية وقضايا اإلدارة المتوائمة . اإلدارة 

 اإلدارة التواؤمية  3-1
ًا لسياق االستعمال                                -11 ر تبع ة من العوامل ، تتغي ين طائف وازن ب . إن االستعمال المستدام ليس حالة ثابتة وإنما هو عاقبة لتحقيق ت

ر إذا                      وباإلضافة إلى ذلك فإن استدامة االستعمال      د يتغي رجيح ق ى صورة ت ذا اإلعراب عل ا يكون ه ين ، وإنم ا بيق  ال يمكن اإلعراب عنه
ك اإلدارة   ا تل رى فيه ي تج رت الظروف الت ة    . تغي ة لألنظم دة والديناميكي ة المعق الج الطبيع ة تع إن اإلدارة التواؤمي ياق ف ذا الس ي ه وف

ى االستجابة للشكوك المحيطة بالموضوع وتتضمن                 اإليكولوجية واستخدامتها ، وفي غيبة معرفة آاملة بطريقة        ادرة عل  أدائها ، تكون ق
ى  . أو عن طريق التغذية المرتدة للبحوث      " التعلم عن طريق العمل     " عناصر من    وتحقيق االستدامة يرتهن أيضًا بالقدرات المؤسسية عل

دة                 ة المرت ى أساس الرصد والتغذي ة عل ة                ونظ . التواؤم للظروف المتغيرة القائم رات المفاجئ ا يحيط الموضوع من شكوك ، للتغيي رًا لم
وارد       ة للم ق اإلدارة التواؤمي تتبع تطبي تدام يس تخدام المس إن االس وجي ، ف وع البيول تعمال التن ا اس دث فيه ي يح ة ، الت ياقات المختلف للس

 .البيولوجية 

د البيولوجي ، بسبب قدرتها على معالجة االفتقار إلى اليقين بأختصار إن اإلدارة التواؤمية تعتبر النهج المالئم نحو إدارة الموار          -12
ة           دورات اإلداري ة من خالل ال وارد البيولوجي ة في رصد الم ات  ) management cycles(والتباين الطبيعي ، وطبيعتها التكراري وآلي

ا في آ         . صنع القرار ، لتعديل اإلدارة      /التغذية المرتدة    وع               واإلدارة التواؤمية يمكن تطبيقه ة في التن ا الداخل ل من العناصر المعترف به
 .  أمرًا تحدده المكونة التي يجرى استعمالها ) واحتياجات اإلدارة التواؤمية (البيولوجي ، حيث يكون مقياس اإلدارة 

 الرصد والمؤشرات  3-2
و               -13 ديرون وأن يكون ة ، وينبغي أن يسأل الم امج      إن الرصد مكونة رئيسية في اإلدارة التواؤمي ذ برن ا مسؤولين عن وضع وتنفي

ع أصحاب     . الرصد  ب جمي ن جان ا م اق عليه ي االتف رامج الرصد ينبغ ن ب زءًا م ون ج ي تك ق الت ى الطري ات عل رات والعالم والمؤش
 .المصلحة ، شاملين الحكومات والعلميين 

د وضع نظام الرصد                       -14 ايير والخصائص عن ثًال ينبغي أن يكون للرصد حدود       ف. ينبغي أن تؤخذ في الحسبان سلسلة من المع م
ي تظهر                            ار الت إلدارة وهي اآلث ر المباشرة ل ة غي ار الجانبي الوقع المحتمل ، ولكن ينبغي إال يتجاهل اآلث في  " مكانية وزمنية مرتبطة ب

ر     ويوجد أيضًا مستويات مختلفة ينبغي القيام فيها باالستعماال       ) . downstream" (الجزء  السلفي من تيار األحداث        ت االستهالآية وغي
رًا                      . االستهالآية   د آل وحدة آي يكون مؤش اتج عن جه رات في المحصول الن فمثًال ينبغي رصد جهود الحصاد ، في سبيل تحديد التغي

 .على وقع برنامج اإلدارة ، مع مراعاة التحسينات في التكنولوجيا والممارسة المتعلقين بكفاءة الحصاد 

رغم من     إن رصد االستعمال اال  -15 ى ال ها ، عل ستهالآي وغير االستهالآي ينبغي القيام به بالوتيرة ذاتها ومن جانب الوآاالت نفس
ى                               ة الرصد عل ى أنظم اظ عل ع االستعماالت ورجحان الحف ر الآتشاف وق أن األخذ بتوليفة من عمليات الرصد قد يسفر عن رجحان أآب

بصفة خاصة في الحاالت التي تكون فيها معلومات محددة متاحة بشأن الوضع            والرصد على مستويات متعددة أمر هام       . المدى الطويل   
ثًال إن  (القائم في مكونة التنوع البيولوجي التي يجرى استعمالها ، أو لتفادي تشويه التقدير بسبب المعلومات المستمدة نتيجة لالستعمال               م

دابير                  ومن المهم أ  ) الحصاد في معظم األحيان يستهدف مكونات محددة فقط          ر المترتب عن ت ر األث ورد غي ى م ع عل يضًا النظر إلى الوق
تنتاجات                 إدارة مباشرة ، مثل االستقطاعات غير المشروعة ، واستعمال جميع مصادر المعلومات األخرى ذات الصلة ، لتبين صحة االس

 .بشأن االتجاهات في الوضع القائم في الموارد والتوصيات المتعلقة بإدارة ذلك الوضع 

ليم ؛          / (20إجراء مزيد من التطوير للمؤشرات    /هناك حاجة إلى تبين   -16 ديم وصف س تدام في سبيل تق في سياق االستعمال المس
ين الخصائص    . الوضع القائم في نظام ما والتغير في ذلك النظام واالتجاهات في ذلك النظام ، وتوليفات من هذه األمور                   وينبغي أيضًا تب

 .راتالمرغوب فيها في المؤش

                                                 
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/9/10(يد الوطني أنظـــــــر أيضًا مذآرة األمين التنفيــــــــذي بشأن تصميم برامج ومؤشرات الرصد على الصع /  20
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ة   -17 اييس متباين ى مق ارة عن  . ينبغي وضع المؤشرات عل ون بعض المؤشرات عب ا تك ياقه بينم ي س ًا ف يكون وطني فبعضها س

درك   . المخططين أن يضمنوا نظام الرصد مؤشرات تتعلق بحالتهم الخاصة  /ومن المهم للمديرين  . مؤشرات لمجال اإلدارة     وينبغي أن ي
ـرن        (صادر المعلومات بشأن المؤشرات     المديرون أنه توجد آثير من م      م المتحدة لمؤشرات          21مثًال الفاو ، جدول أعمال الق  ، نظام األم

 ) .، البنك الدولي ) Wide Earth Watch Indicators(رصد األرض الواسعـــة ، 

ة مجموعة من المؤ             -18 وجي ، ينبغي أن توضع في صياغتها النهائي وع البيول ك     بالنسبة لكل مكونات التن اقص تل اس تن شرات لقي
ي يمكن أن تخضع لالستعمال                             . المكونات   وجي الت وع البيول ين المؤشرات الخاصة بعناصر التن وجي ينبغي تب . وفي هذا السياق البيول

ى مكون    . وتقييم استدامة استعمال عنصر معين سيعتمد إلى حد بعيد على حجم االستعمال ومداه              ا عل ة ومؤشرات االستدامة ينبغي تطبيقه
 .التنوع البيولوجي المتقاربة من وحدة اإلدارة 

ل   -19 ائم لك وجي الق ى الوضع البيول ط إل ير فق تعمال ، وأن تش ع االس ين وق ة لتب ا مالئم تم تبينه ي ي ون المؤشرات الت ينبغي أن تك
 .لمكونات التنوع البيولوجي عنصر مكون للتنوع البيولوجي ، آما ينبغي بناء تلك المؤشرات بحيث تستكشف التناقص في الوضع القائم 

ة                            -20 ات البيولوجي ر واالتجاهات في استعمال المكون ائم والتغي ين الوضع الق ة أيضًا في تب ستكون المؤشرات االقتصادية جوهري
ا االقتصادية          تدامة االستخدام          . للتنوع البيولوجي من حيث قيمته يم اس ا لتقي تم تبينه ي ي ثالً . وينبغي استعمال المؤشرات الت  يمكن أن  فم

 . تكون مؤشرًا اقتصاديًا الدرجة التي يتم بها تثمين الموارد البيولوجية بحيث تمثل قيمة حقيقية ، ألن ذلك شرطًا لإلدارة الفاعلة 

 وينبغي . يضاف إلى ذلك المؤشرات االجتماعية التي تعكس القيم االجتماعية المتعلقة باالستخدام المستدام للمكونات البيولوجية    -21
 :أن تكون المؤشرات التي يتم تبينها أمثلة مالئمة للتدليل على ما يلي 

 إدماج القيم االجتماعية في استعمال الموارد البيولوجية ؛ )أ(

م السياسة وإصدار   )ب( ي رس ة ف ات األصلية والمحلي راد والمجتمع دة لألف ى االحتياجات الفري ا إل ي ينظر به ة الت الكيفي
 القرارات اإلدارية؛

 .المدى التي يمكن فيه اعتبار تخصيص الموارد عادًال ومنصفًا  )ج( 

ات           -22 ك الثقاف ى تل اظ عل وجي للحف وع البيول ات تستعمل جوانب من التن ع الثقاف تعمال    . إن جمي واستعمال مؤشرات لرصد االس
العكس   ات والعكس ب ك الثقاف ى تل تخدام عل ع االس تفهم وق ام ل ر ه افي أم ياق الثق ي الس تدام ف اوز   . المس ا يج ات فيم د الثقاف ي تحدي وينبغ

اس      ع الن اعي لجمي ادات والممارسات والمسلك االجتم دات والع اج المعتق ين بعض  . مجموعات السكان األصليين ؛ وإدم ذا ينبغي تب ول
 .المؤشرات الثقافية 

 المرفق الثاني 

 بيولوجي  مشروع مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة لالستعمال المستدام للتنوع ال
ارة عن   -1 وجي هي عب وع البيول تدام للتن تعمال المس ادية لالس ا اإلرش ا وخطوطه ادئ أديس أباب ًا 14إن مب ًا وخطوط دأ عملي  مب

ك           تدامة تل ة اس وجي لكفال وع البيول ات التن تخدامات مكون م اس ا ، تحك ا بينه ة فيم ا ، مترابط عة أدوات لتطبيقه غيلية وبض ادية تش إرش
يهم مجتمعات                         وتو. االستخدامات   ا ف رهم من أصحاب المصلحة بم وارد وغي ديري الم فر المبادئ إطارًا إلسداء المشورة للحكومات وم

ى                    وجي إل وع البيول ات التن تعمالهم لمكون ؤدي اس السكان األصليين والمحليين والقطاع الخاص ، عن الكيفية التي يمكن بها أن يكفلوا اإل ي
ق    . طويلتناقص التنوع البيولوجي على مدى ال  ادئ ال تنطب ع المب والمقصود من المبادئ أن تكون ذات صلة عامة بالموضوع بيد أن جمي

ها               ذي يجرى         . بدرجة متساوية على جميع الحاالت ، آما أنها ال تنطبق بالصرامة نفس وجي ال وع البيول ًا للتن ا طبق اين تطبيقه وسوف يتب
 .سياق المؤسسي والثقافي الذي يجري فيه هذا االستعمال استعماله والظروف التي يستعمل فيها ذلك التنوع ، وال

وفر                              -2 ر من الحاالت ، ي ذا االستخدام ، في آثي وجي ، حيث أن ه وع البيول إن االستعمال المستدام هو أداة قيمة لتعزيز حفظ التن
تمدها      ي يس ادية الت ة واالقتص ة والثقافي افع االجتماعي بب المن تعادة ، بس ظ واالس ى الحف وافز عل ة   ح تعمال والتنمي ك االس ن ذل اس م  الن

ة        ظ فعال دابير حف دون ت ة             . المستدامة بدورها ال يمكن تحقيقها ب ة للتنمي ة العالمي ذ القم ا هو معترف في خطة تنفي ذا السياق ، وآم وفي ه
  .المستدامة ، إن االستعمال المستدام هو أداة فعالة لمكافحة الفقر وتبعًا لذلك لتحقيق التنمية المستدامة 

ـي                  -3 . إن المبادئ العملية في معظم الحاالت تنطبق على االستخدامات االستهالآية وغير االستهالآية لمكونات التنوع البيولوجـــ
وائح ؛  )1: (وهي تأخذ في الحسبان المتطلبـات المتصلة بما يلي  وانين والل وجي ؛ ) 2(السياسات والق وع البيول الظروف ) 3(إدارة التن

 .المعلومات والبحث والتربية والتعليم ) 4( االقتصادية ؛ –االجتماعية 
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ج     -4 ياق نه ي س ق يجرى ف و تطبي ا ه غيلية إنم ادية التش ة والخطوط اإلرش ادئ العملي ق المب ية أن تطبي ن االفتراضات األساس م

دأ      وبالنسبة للمبادئ العملية ، توجد      )  الصادر عن مؤتمر األطراف      5/6المقرر  (األنظمة اإليكولوجية    مالحظات هامشية تشير إلى آل مب
 .أو مبادئ ذات صلة بالموضوع ورادة في نهج األنظمة اإليكولوجية 

ع                   -5 ى جمي ة عل ة الالزم ة التمكني إن التقدم المحرز نحو االستدامة سيتطلب االرادة السياسة إلحداث تغيرات في سبيل إنشاء البيئ
ادئ               والخطوط اإلرشادية ال  . مستويات الحكم والمجتمع     ك المب ذ تل م وضع      . تشغيلية مقصود منها إن تسدي مشورة وظيفية عن تنفي د ت وق

ا في                        ي جرى توثيقه تفادة الت دروس المس الخطوط اإلرشادية مع مراعاة الفروقات اإلقليمية والمواضيعية ومراعاة أفضل الممارسات وال
 . ق األحيائية المختلفة وآذلك في ظل ما يوجد من مدونات سلوك دراسات الحاالت عن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناط

دى      -6 إن تشغيل المبادئ أمر يقتضي إيجاد هيكل تمكيني ، من مؤسسي وقانوني وإداري ، على جميع مستويات الحكم والمجتمع ل
ة، أن         . آل طرف من األطراف      ا ينبغي ، آي تكون فعال ى نحو مرن       ثم أن السياسات واللوائح ، التي يؤخذ به ادئ عل ق المب ل تطبي  تكف

ددة  ة المح ة اإليكولوجي ة ويمكن تحويره ليتمشى واألنظم ائق المحلي ع مختلف الحق واءم م ي . ويت ذ ف ياق ، ينبغي أن تؤخ ذا الس ي ه وف
 .اه الحسبان سبعة شروط آامنة باعتبارها إطارًا للتطبيق السليم للمبادئ والخطوط اإلرشادية المبينة في القسم ألف أدن

 الشروط الكامنة لتحقيق االستعمال المستدام  -ألف
اك بضعة           -7 ـرنامج ، هن ك الب ذ ذل وائح في تنفي عند وضع هيكل برنامج الستعمال المستدام وما يرتبط به من سياسات وقوانين ول

 :شروط آامنة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في الحكم وتخطيط إدارة الموارد الطبيعية ، هي 

اين                       بين )أ(  واع والتب ة واألن ات اإليكولوجي ى العملي ة تبقى عل وجي بطريق وع البيول ما من المستطاع استعمال مكونات التن
وارد مسؤولين عن أن            ديري الم ع م الجيني على مستوى أعلى من مستوى العتبات الالزمة للبقاء على المدى الطويل ، وبتلك يكون جمي

ا                . ات  يكفلوا إال يتجاوز االستعمال تلك القدر      ه بم ومن األمور الجوهرية أن التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يحتفظ ب
ا        د عليه اس ويعتم يكفل أن تكون تلك األنظمة اإليكولوجية قادرة على تحقيق االستدامة في أداء الخدمات اإليكولوجية التي يعتمد عليها الن

 التنوع البيولوجي ؛

ى                 إن األنظمة اإلي   )ب(  ر عل ي تتغي واع واالختالف الجين اين األن ة ، وتب ك األنظم كولوجية والعمليات اإليكولوجية داخل تل
تيعاب                  . مر الزمن سواء آانت تستعمل أو ال تستعمل          ى اس ولذا فإن  الحكومات ومديري الموارد ينبغي أن يأخذوا في الحسبان الحاجة إل

 يمكن أن تؤثر في استدامة االستعمال ؛ التغير ، بما في ذلك األحداث اإلفتراضية التي 

تدام         )ج(  إن تشجيع االستعمال المس في الظروف التي توجد فيها مخاطرة تحويل المناظر الطبيعية إلى أغراض أخرى ، ف
ي ل                           وع الجين ى التن ة ، وعل ك األنظم واع داخل تل ى األن ة ، وعل واع  يمكن أن يوفر حوافز للحفاظ على الموائل واألنظمة اإليكولوجي . ألن

دًا للبشر                       ل تهدي وآذلك بالنسبة لنوع معين ، مثل التماسيح ، أن االستعمال المستدام قد وفر حوافز محسوسة للحفاظ على حيوان خطر يمث
 ؛

وفر بصفة مباشرة أو                            )د(  ا ت واء النظيف ، إنم اء العذب واله أوي والم إن الضرورات األساسية للحياة ، مثل الغذاء والم
رة بإ ر مباش ة    غي دمات األنظم رة وخ افع المباش ن المن را م وجي آثي وع البيول وفر التن ك ي ى ذل وجي وباالضافة ال وع البيول تعمال التن س

ين               . االيكولوجية الالزمة للحياة     ي يحصدها مالي وفي بلدان آثيرة هناك اعتماد آامل أو اعتماد محسوس على الحيوانات وعلى النبات الت
وتزايد االستعماالت األخرى مثل األدوية للحيلولة دون األمراض أو لعالجها  .  أفقر البشر ، لكسب عيشهم       البشر ، وآثيرًا ما يكونون من     

وجي      وع البيول تخدام التن ًا باس تم أيض ارزة  وت بحت ب تعماالت أص ذا االس ين    . ، وه ليين والمحلي كان األص ات الس إن مجتمع رًا ف وأخي
وفي جميع هذه الظروف ، ينبغي أن يكون         .  على استعماالت التنوع البيولوجي في آسب عيشهم         وثقافاتهم آثيرًا ما تعتمد اعتمادًا مباشراً     

 لدى الحكومات سياسات وقدرات وافية تكفل أن تكون هذه االستعماالت مستدامة ؛

 

ة   إن توفير المنتجات البيولوجية والخدمات اإليكولوجية المتاحة لالستعمال أمر محدود بالخصائص البيولو       )هـ(  ة الذاتي جي
تقرار                    تعادية واالس درة االس ة والق ك اإلنتاجي ا في ذل د     . التي تتميز بها األنواع والنظم اإليكولوجية ، بم ي تعتم ة ، الت ة البيولوجي واألنظم

دمه         ي يمكن أن تق ى  . ا على إعادة تدوير الموارد المحدودة ، لها أيضًا حدود تفرضها على السلع التي يمكن أن توفرها والخدمات الت وعل
ود ،                           اك حدود وقي زال هن ه ال ت ة ، إال أن ق فتوحات تكنولوجي ا من خالل تحقي الرغم من أن بعض الحدود يمكن توسيع نطاقها إلى حد م

 .تفرضها إتاحة الموارد الداخلية والخارجية وإمكانية التوصل إلى تلك الموارد 

وارد أن يأخذوا آل          لتحسين أية آثار سلبية محتملة طويلة اآلجل لالستعماال          )و(  ع من يستعملون الم ى جمي ت ، يجب عل
تدامة دون أن                   حيطة ممكنة عند إصدار قرارتهم اإلدارية ويختاروا استراتيجيات وسياسات لالدارة المستدامة توفر مزيدا من المنافع المس
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ا      وعلى غرار ذلك ينبغي أن تتأآد الحكومات أن        . يكون لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي       أذون به ا أو الم  االستعماالت المرخص به

 .للتنوع البيولوجي إنما هي استعماالت يلتزم فيها بالحيطة والحذر في إدارة شؤونها 

ادة                      )ز(  ام الم ى أحك ) ج(10و) ي(8عند النظر في الخطوط اإلرشادية الفردية المبينة فيما يلي ، يقتضي األمر أن يشار إل
ام ، واألحك  ك األحك ق تل ؤتمر      وتطبي ن م لة بالموضوع تصدر ع ررات ذات ص ي مق ا ف ادة ، وتطويره ك الم لة بتل رى المتص ام األخ

 . األطراف في جميع الشؤون المرتبطة بمجتمعات السكان األصليين والمحليين 

 المبادئ العملية ، واالساس المنطقي والخطوط اإلرشادیة التشغيلية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي -باء
إن استدامة استعمال مكونات التنوع البيولوجي هي استدامة سوف تعزز إذا ما طبقت المبادئ العملية التالية وما يتصل بها من  -8

 :خطوط إرشادية تشغيلية 

بين هذه   سياسات وقوانين ومؤسسات مساندة مقامة على جميع مستویات الحكم مع وجود ترابط فعال  :1المبدأ العملي 
 .المستویات 

هناك حاجة إلى توافر اإلنسجام في السياسات والقوانين على جميع مستويات الحكم المرتبطة باستعمال معين  :األساس المنطقي 
 ينبغي /21فمثًال عندما يتبي اتفاق دولي سياسة ما بشأن استعمال التنوع البيولوجي ، فإن القوانين الوطنية . 

وينبغي أن يكون ثمة ترابط واضح وفعال بين .  تعزيز االستدامة أن تكون منسجمة مع تلك السياسة إذا إريد
يسمح باستجابة فعالةوفي األوان " ممر "  إلمكان توفير – أي السلطة –المستويات المختلفة في الوالية 

الصحيح لالستعمال المستدام آما يسمح باالستعمال المستدام النتقال مورد ما من مرحلة التجميع أو الحصاد 
وفي معظم األحيان إن الوسائل األولوية لتحقيق . مرحلة االستعمال النهائي دون عوائق ال ضرورة لها حتى 

االنسجام بين المستويين المحلي والدولي  في الحكم ينبغي أن يتم من خالل الحكومات الوطنية ودون الوطنية 
 .وحسب مقتضى الحال

 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
عند صياغة ) والقانون العرفي في الحاالت التي يكون فيها هذا القانون معترفًا به (رف والتقاليد المحلية      النظر في الع •

 .حسب مقتضى الحال) ج(10و) ي(8تشريع أو لوائح جديدة ، وأيضا مع مراعاة المادتين 

 التي – أي السلطة – نطاق الوالية      تبين ما يوجد من تدابير وسياسات وقوانين ومؤسسات مساندة وإيجاد الجديد منها في •
 سوف يتم فيها االستعمال ؛

      تبين أية تراآب أو فجوات وتضاربات في القوانين والسياسات الموجودة والشروع في اتخاذ خطوات ملموسة لحل تلك  •
 المشكالت ؛ 

تفادي االزدواجية في الجهود أو وجوه أو إنشاء ترابطات تعاونية وتساندية بين جميع مستويات الحكم في سبيل /     تعزيز و •
 .تضارب أو تنافر 

حسب مقتضى الحال –والوطنيةوآذلك  / 22اعترافًا بالحاجة إلى إطار حكمي یتمشى مع القوانين الدولية :2المبدأ العملي 
القوانين دون الوطنية ، ینبغي أن یعطي المستعملون المحليون لعناصر أو لمكونات التنوع البيولوجي ما 
یكفي من سلطان ومساندة في الحقوق ، آي یكونوا مسؤولين وتقع عليهم المساءلة عن استعمال الموارد 

  /23المعنية
إن الحصول غير المراقب على مكونات التنوع البيولوجي آثيرًا ما يؤدي إلى افراط في االستعمال حيث أن  :األساس المنطقي 

 المنافع الشخصية من الموارد بينما تكون هذه الموارد الناس يحاولون التوصل إلى أقرب قدر ممكن من

                                                 
قدي يعني أيضا في بعض البلدان ، " الوطني" في النصوص المتعلقة بالمبادئ واألساس المنطقي والخطوط اإلرشادية التشغيلية إن لفظ –من المعترف به أنه  /  21
 " . .دون الوطني" 

ذه  . أنه توجد حاالت لن يكون فيها بلد ما طرفًا في اتفاقية دولية معينة ) أ(فإن ذلك يعني ما يلي في الحاالت التي تشير إلى التمشى مع القانون الدولي ،  /  22 وفي ه
ذآور ،                  د الم ى البل انون مباشرة عل ك الق د                ) ب(الحالة لن ينطبق ذل ا وق م أطراف فيه ي ه ات الت ال الكامل لالتفاقي ق االمتث دان تحقي من وقت آلخر ال تستطيع البل

 .ساعدة يحتاجون إلى م
 . من نهج األنظمة اإليكولوجية 2أنظر المبدأ /  23
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أما الموارد التي يكون لألطراف أو الجماعات استعمال لها أو عدم استعمال أو يكون لهم عليها حقوق .متاحة 

نقل ، فهي في المعتاد تستعمل بطريقة أشد مسؤولية ، ألن الناس ليسوا محتاجين ، في هذه الحالة ، إلى جني 
ولذا فإن االستدامة تعزز بصفة عامة . ر من المنفعة قبل أن يأتي غيرهم ويستحوذ على تلك الموارد أآبر قد

ومسؤولية وواجب مسألة للناس الذين " سلطة إشراف " أو " حقوقًا " إذا اعترفت الحكومات واحترمت 
محليين ومالك األرض يستعملون الموارد ويديرونها ، وقد يكون ضمن هؤالء مجتمعات السكان األصليين وال

وباإلضافة إلى ذلك ، في سبيل تعزيز الحقوق المحلية أو . الخصوصيين ومنظمات الحفظ وقطاع األعمال 
اإلشراف على التنوع البيولوجي والمسؤولية عن حفظ ذلك التنوع ، ينبغي أن يشارك من يستعملون الموارد 

سلطة اتخاذ أية خطوات ناشئة عن القرارات في صنع القرارات بشأن استعمال الموارد وأن يكون لهم 
 . المذآورة 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
أو يديرون /آلما أمكن األخذ بالوسائل التي تهدف إلى تفويض الحقوق والمسؤوليات والمساءلة إلى من يستعملون و •

 الموارد البيولوجية ؛

الها لتفويض الحقوق ؛ وتعديل اللوائح حيثما يلزم األمر ، استعراض اللوائح الموجودة للنظر فيما إذا آان يمكن استعم •
أو صياغة لوائح جديدة إذا آان األمر يحتاج إليها ؛ وفي آل األمور ينبغي النظر إلى /ويكون هذا التعديل ممكنًا ؛ و

 ) .شاملة القانون العرفي إذا آان معترفًا به (العرف والتقاليد المحلية 

فيما يتعلق بقضايا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ) ي(8المتصل بتنفيذ المادة الرجوع إلى برنامج العمل  •
 6وتحقيق التنفيذ والتكامل بين المهام المتصلة باالستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي، المهام ) 5/16المقرر (
 ،3 وال سيما العنصر 14 و13و

ة الناس على الدخول في ترتيبات فعالة لصنع القرارات وآذلك الدخول في توفير التدريب وخدمات اإلرشاد لتعزيز قدر •
 .تنفيذ منهجيات لالستعمال المستدام 

المادة (حماية وتشجيع االستعمال المألوف للموارد البيولوجية على نحو مستدام، وفقا للممارسات التقليدية والثقافية  •
 ).ج)10

لوائح الدولية والوطنية ودون الوطنية التي تشوه األسواق وتعزز تدهور الموائل السياسات والقوانين وال :3المبدأ العملي 
أو تولد من ناحية أخرى حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، ینبغي تبينها 

  / .24وإزالتها أو تخفيفها 
غير قابلة لالستدامة ، تخفض من التنوع البيولوجي ويكون إن بعض السياسات أو الممارسات تولد مسالك  : األساس المنطقي 

هذا التخفيض في أحيان آثيرة على صورة آثار جانبية لم تكن متوقعة إذ إن تلك السياسـات أو الممارسات 
فمثًال أن بعض السياسات في الزراعة التي تشجع على . آان مقصودًا منها أصًال التوصل إلى أهداف أخرى 

نتاج الــداخلي للبلد آثيرًا ما تولد حوافز ضارة تقّوض الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع اإلفراط في اإل
والقضاء على اإلعانات التي تسهم في صيد األسماك غير المشروع أو غير المبلغ عنه أو غير .البيولوجي 

القمة العالمية للتنمية المنظم باللوائح ، والذي يتجاوز القدرة السديدة ، حسب ما تقتضي ذلك خطة تنفيذ 
المستدامة ، في سبيل تحقيق مصائد مستدامة لألسماك ، هي أيضا حالة أخرى من حاالت االعتراف بالحاجة 

 .إلى إزالة الحوافز الضارة 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
لي والوطني ودون تبين اآلليات االقتصادية ، شاملة األنظمة الحافزة واإلعانات الحافزة على المستويات الدو •

 الوطني ، التي لها وقع سلبي على احتماالت االستدامة لالستعماالت التنوع البيولوجي ؛

إزالة األنظمة التي تؤدي إلى إلتواءات في السوق تسفر عن استعماالت غير قابلة لالستدامة لمكونات التنوع  •
 البيولوجي ؛
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لخاصة باستعماالت التنوع البيولوجي ، ألنها قد تزيد تفادي اللوائح غير الضرورية وغير الوافية بالغرض ا •

 .من التكاليف وتضيع فرصًا وتشجع على االستعماالت غير المنظمة للوائح ، مما يخفض استدامة االستعمال 

 :اإلدارة التواؤمية ینبغي ممارستها على أساس ما یلي  :4المبدأ العملي 
 العمل والمعرفة التقليدیة والمحلية ؛ ) أ(
ة المرتدة المتكررة والتى  تتم في آوانها الصحيح والشفافة ، المستمدة من رصد االستعمال ، والوقع التغذی ) ب(

  االقتصادي ، والوقع القائم في المورد الذي یجرى استعماله ؛–البيئ والوقع االجتماعي 
  / 25ت الرصدتصحيح اإلدارة على أساس التغذیة المرتدة في الوقت المناسب التي یحصل عليها من إجراءا ) ج(

إن النظم البيولوجية والعوامل االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تؤثر في استدامة استعمال التنوع  :األساس المنطقي 
وليس من المستطاع الحصول على معرفة بجميع جوانب تلك األنظمة قبل . البيولوجي تختلف اختالفًا آبيرًا 

ا يقتضي األمر أن تقوم اإلدارة برصد اآلثار التي تنشأ عن ذلك ولذ. بدء استعمال التنوع البيولوجي 
ا 1 ا–بما في ذلك تعديل بل وقف . االستعمال ، وأن تسمح بتصحيح لذلك االستعمال حسب مقتضي الحال 

وفي هذا السياق من المفضل استعمال جميع مـوارد المعلومات .  للممارسة غير القابلة لالستادمة–لزم األمر 
وفي مجتمعات آثيرة ، أدت المعرفة . موارد ، عند تقرير الكيفية التي يمكن بها استعمال ذلك المورد بشأن ال

التقليدية والمحلية إلى استعمال شديد للتنـوع البيولوجي على نحو مستدام طوال فترات طويلة دون إضرار 
يمكن أن يكون له تأثير آبير في تفادي وإدماج هذه المعرفة في نظم االستعمال الحديثة ، . بالبيئة أو بالمورد 

 . االستعماالت غير المالئمة للموئل 

 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 
 آفالة وجود خطط إدارة تواؤمية تناسب استعماالت معينة ؛ •

جعل خطط اإلدارة التواؤمية مستوعبة ألنظمة تولد اإليرادات المستدامة التي تذهب فيها المنافع الى أصحاب  •
 حة المحليين بما فيهم السكان االصليون والمحليون لمساندة التنفيذ الناجح؛المصل

 إسداء مساعدة إرشادية في إنشاء وصيانة أنظمة الرصد والتغذية المرتدة ؛ •

 إيجاد وصف واضح لنظام اإلدارة التواؤمي ، الذي يشمل وسائل تقييم حاالت الشكوك واالفتقار إلى اليقين ؛ •

 .لممارسات غير القابلة لالستدامةاالستجابة السريعة ل •

تصميم نظام رصد بمقياس زمني يكفي لكفالة إتاحة المعلومات بشأن الوضع القائم للمورد وللنظام  •
 .اإليكولوجي إلصدار القرارات االدارية المستنيرة عن علم ، بما يكفل الحفاظ على المورد 

 .الحصول على موافقة حائزي تلك المعارفعند استعمال المعارف التقليدية والمحلية، ينبغي آفالة  •

إن غایات وممارسات إدارة االستعمال المستدام ینبغي أن تتفادي أو تخفض بقدر اإلمكان من الوقع الضار  : 5المبدأ العملي 
  /26على خدمات النظم اإلیكولوجية وهيكلها ووظائفها ، وآذلك على المكونات األخرى لألنظمة اإلیكولوجية

إن استعمال اي مورد ينبغي أن يأخذ في الحسبان الوظائف التي يمكن أن يؤديها المورد داخل النظام  : منطقي األساس ال
اإليكولوجي الذي يوجد فيه هذا المورد ، وأنه ينبغي إال يؤثر االستعمال تأثيرًا ضارًا في وظائف األنظمة 

حدار المياه يمكن أن يؤدي إلى تآآل التربة فمثًال إن تقطيع األشجار على الخط الفاصل إلن. اإليكولوجية 
وتفادي هذه الحالة قد يتضمن وضع حصص . واإلضرار بوظيفة النظام اإليكولوجي في ترشيح الماء 

محافظة في تقطيع األشجار مع ما يالئمها من تقنيات في الحصاد ورصد آلثار الحصاد إبان حدوث هذا 
الجمبري التي أوجدت شباآًا يمكن أن تستبعد الجمبري الصغير وهناك مثال آخر وهو مثال صناعة . الحصاد 

والمحصول الجانبي من األسماك ، وأن تخفض أيضًا اآلثار السلبية على مجتمعات أعماق البحار وغيرها من 
 .المجتمعات المرتبطة بهذا النشاط 

                                                 
  في نهج األنظمة اإليكولوجية 11 و 9أنظر المبدأين /  25
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 الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

ظمة اإليكولوجية على توفير السلع والخدمات التي قد تكون آفالة إال تضر الممارسات اإلدارية بمقدرة األن •
فمثًال ، إن التقطيع االنتقائي لألخشاب على خط أنحدار المياه ينبغي أن . الزمة على مسافة من موقع االستعمال 

 يساعد مقدرة النظم اإليكولوجية على منع تآآل التربة وعلى توفير ماء نقي ؛

ستهالآي وغير االستهالآي االستدامة على المدى الطويل لذلك االستعمال، آفالة أال يضر االستعمال اال •
بإنتاج آثار سلبية على األنظمة اإليكولوجية التي يعتمد عليها ذلك االستعمال ، مثًال عندما تنطوي عملية سياحية على 

 تدمير رصيف من المرجان آان ذلك االستعمال يعتمد عليه ؛

 من إعالن ريو بشأن البيئة 15صدار المقررات اإلدارية آما يقتضي ذلك المبدأ في إ" مبدأ التحوط " تطبيق  •
 والتنمية ؛

تبين الخبرات الناجحة في إدارة  مكونات التنوع البيولوجي في البلدان األخرى ، في سبيل تحوير هذه  •
 المعرفة وإدماجها في جهود اإلدارة لحل ما تصادفه من صعوبات ؛

وقع التراآمي والمتجمع لألنشطة على أنواع مستهدفة أو أنظمة إيكولوجية مستهدفة ، النظر آلما أمكن في ال •
 .في القرارات الصادرة عن اإلدارة فيما يتصل بتلك األنواع أو األنظمة اإليكولوجية 

في مجاالت يكون فيها الوقع السابق قد أدى الى تدهو وتخفيض التنوع البيولوجي ينبغي مساندة صياغة  •
 ).د(10المادة (طط عمل عالجية وتنفيذ خ

ينبغي تفضيل تطبيق استراتيجيات االستعمال المستدام غير االستهالآي في حالة األنواع المهددة آلما آان  •
 .ذلك مناسبا وقابال للتطبيق

مر ینبغي البحث الشامل لعدة فروع من العلم في جميع جوانب االستعمال والحفظ للتنوع البيولوجي ، هو أ :6المبدأ العملي 
 .تعزیزه ومساندته 

ينبغي أن تقوم  إن االتفاقيات الدولية والمقررات الوطنية ودون الوطنية التي تؤثر في االستعمال ،  :األساس المنطقي 
بتطبيق أفضل المعلومات التي يستند إليها ما يصدر من مقررات ، وأن تكون مدرآة للظروف المحلية التي 

وباإلضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى لكفالة مساندة البحث في . تعماالت يجرى فيها استعمال من االس
المتطلبات البيولوجية واإليكولوجية لألنواع ، آفالة أن يظل االستعمال في حدود مقدرة تلك األنواع واألنظمة 

ر يرتكز إلى ثم أن تعزيز الحوافز التي تساند االستدامة أم. اإليكولوجية على تحقيق استدامة ذلك االستعمال 
أنه من األمور القّيمة االستثمار في البحث إليجاد سلع جديدة ولفتح فرص اقتصادية جديدة ألصحاب 

 .المصلحة 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

آفالة أن تكون نتائج البحث مصدرًا لإلعالم ولإلستنارة ، تستنير به السياسات والمقررات الدولية والوطنية  •
 .ودون الوطنية 

االستثمار في البحوث التي تتناول تقنيات وتكنولوجيات إدارة مكونات التنوع البيولوجي التي تعزز استدامة  •
 االستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع البيولوجي ؛

 تشجيع التعاون الفعال بين الباحثين العلميين والناس الذين يملكون المعرفة المحلية والتقليدية ؛ •

 المؤازرة الدولية ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق باالستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية للتنوع تشجيع •
 البيولوجي ؛

) المجتمعات المحلية ومجتمعات القطاع الخاص(تنمية التعاون بين الباحثين ومستعملي التنوع البيولوجي  •
البحث ، واستعمال خبرتهم في تقييم منهجيات وبصفة خاصة إشراك المجتمعات المحلية باعتبارهم شرآاء في 

 وتكنولوجيات اإلدارة ؛
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تقصي واستحداث وسائل الكفالة حقوق الحصول وطرائق مساعدة لكفالة التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن  •

 استعمال مكونات التنوع البيولوجي

 ن وغيرهم من أصحاب المصلحة ؛إتاحة نتائج البحث على شكل يتيح أن يطبقها صانعو القرارات والمستعملي •

 .تعزيز برامج التبادل في المجاالت العلمية والتقنية  •

إن مقياس اإلدارة، المكاني والزماني معًا ، ینبغي أن یكون متوائمًا مع المقـــایيس اإلیكولوجية  :7المبدأ العملي 
  / .27 االقتصادیة لالستعمال ولوقع ذلك االستعمال–واالجتماعية 

 –إن اإلدارة ألنشطة االستعمال المستدام ينبغي أن تقاس على قدر االحتياجات اإليكولوجية واالجتماعية  :المنطقي االساس 
فمثًال ، إذا آانت األسماك تصاد من بحيرة ، ينبغي أن يكون صاحب البحيرة  .االقتصادية لذلك االستعمال

 حسب مقتضى – للسياسة وللتشريع الوطني أو مكلفًا بإدارة تلك البحيرة ومسوؤًال عن تلك اإلدارة طبقًا
وفي حالة الموارد العابرة للحدود يكون من المستصوب أن يشارك ممثلون عن تلك .  دون الوطني -الحال

 .الدول في ادارة الموارد واصدار القرارات الخاصة بها

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 مكاني والزماني لالستعمال ؛الوصل بين المسؤولية والمساءلة بالمقياسين ال •

 تحديد أهداف اإلدارة للمورد الذي يجرى استعماله ؛ •

إتاحة المشارآة الجماهيرية الكاملة في إعداد خطط اإلدارة بما يكفل أفضل وسيلة لتحقيق االستدامة  •
  االقتصادية ؛–اإليكولوجية واالجتماعية 

ما يتعلق باالستعماالت االستهالآية وغير االستهالآية تشجيع ومساندة الموآزرة الدولية ونقل التكنولوجيا في •
 للتنوع البيولوجي ؛

ینبغي إیجاد ترتيبات للتعاون الدولي ، في الحاالت التي یقتضي فيها األمر إصدار مقررات وبذل أنشطة  :8المبدأ العملي 
 تنسيق متعدد الجنسيات 

ن أو أآثر يكون من المستصوب إيجاد اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف إذا آان مورد من الموارد يتقاسمه بلدا :االساس المنطقي 
. بين هذه الدول ، لتحديد الكيفية التي سوف يستعمل بها المورد ، والمقادير التي سيتم بها ذلك االستعمال 

لها معًا وعدم وجود مثل هذه االتفاقات قد يؤدي إلى قيام آل دولة بتنفيذ نظم إدارية منفصلة ، إذا ما اتخذت آ
 .آان معناها أن المورد المشار إليه يستعمل استعماًال مفرطًا 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

الموائل التي يجـرى /وضع ترتيبات للتعاون الدولي ، عندما يكون توزيع السكان أو المجتمعات  •
 استعمالها ، تتشابك فيها أثنتان أو أآثر من األمم  ؛

لمتعددة الجنسيات إلعداد توصيات بشأن االستعمال المستدام للموارد التي تعزيز اللجان التقنية ا •
 تتقاسمها عدة بلدان ؛

 إيجاد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بين الدول التي تتقاسم المورد ؛ •

تفاقات بيان األساس الذي يقوم عليه اتخاذ القرارات التي تحكم االستعمال المستدام للموارد المتقاسمة ، في اال •
 .اآلنفة الذآر

ايجاد آليات تنطوي على تعاون بين الدول لكفالة أال يكون لالستعمال المستدام للموارد المتقاسمة وقع سلبي  •
 )أي استرداد وضعها السابق(على قدرة االنظمة االيكولوجية وطاقتها االستردادية 

ين األطراف المشارآة ، على المستوى المناسب من ینبغي تطبيق نهج مشترك بين عدة فروع العلم وب :9المبدأ العملي 
 اإلدارة والحكم المتصل باالستعمال 

                                                 
  يكولوجية من نهج األنظمة اإل7 و 2أنظر المبدأين /  27
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ومن المعترف به أن العوامل . إن استدامة االستعمال أمر مرتهن باستعمال البرامترات البيولوجية للموارد :االساس المنطقي 

ولذا يقتضي األمر أن تؤخذ تلك . ة االجتماعية والثقافية والسياسة واالقتصادية آلها ذات أهمية متساوي
العوامل في الحسبان وإشراك أصحاب المصلحة ، بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين والقطاع 

 .الخاص ، والناس ذوي الخبرة في تلك المجاالت المختلفة ، على جميع مستويات عملية صنع القرار 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 اد آليات لتشجيع التعاون المشترك بين عدة فروع العلم ، في إدارة مكونات التنوع البيولوجي ؛النظر في إيج •

 وضع مقاييس ألنشطة إدارة الموارد ، تعزز المشاورات المشترآة بين عدة  فروع العلم  ؛ •

 تسهيل االتصاالت وتبادل المعلومات بين جميع مستويات صنع القرار ؛ •

 في الموضوع ، والسعي إلى إشراآهم في التخطيط وفي تنفيذ أنشطة اإلدارة ؛تبين جميع أصحاب المصلحة  •

 االقتصادية ، والسياسة ، والبيولوجية ، واإليكولوجية ، –ينبغي أن تـؤخذ في الحسبان العوامل االجتماعية  •
 والمؤسسية ، والدينية والثقافية ، التي يمكن أن تؤثر في استدامة اإلدارة ؛

ل على إرشاد من األخصائيين في الشؤون المحلية والتقليدية والتقنية ، عند تصميم خطة السعي إلى الحصو •
 اإلدارة ؛

توفير القنوات الصحيحة للمفاوضات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ عن اإلشراك التعاوني بين جميع الناس  •
 .حًال سريعًا ومرضيًا 

•  

 ودون الوطنية ینبغي أن تأخذ في الحسبان ما یلي -وحسب مقتضى الحال–ة إن السياسات الدولية والوطني :10المبدأ العملي 
 : 

 القيم الحالية واالحتمالية المستمدة من استعمال التنوع البيولوجي ؛ ) أ(
 القيم الذاتية وغيرها من القيم غير االقتصادیة للتنوع البيولوجي ؛ ) ب(
 .قوى السوق التي تؤثر في القيم واالستعمال  )ج(

إن العمل الذي جرى حديثًا في حساب التكاليف االحتمالية لالستعاضة عن األنظمة الطبيعية ببدائل من صنع  :قي االساس المنط
ويستبع ذلك إن السياسات . اإلنسان ، قد دلت على أن هذه األنظمة الطبيعية ينبغي إعطاؤها قيمة عالية جدًا 

 ترشد التجارة والتنمية ينبغي أن تقارن القيمة  ودون الوطنية التي- حسب مقتضى الحال –الدولية والوطنية 
الحقيقية لألنظمة الطبيعية بالقياس لالستعماالت المراد األخذ بها بدًال عن تلك األنظمة ، قبل القيام فعًال بذلك 

فمثًال للمنغروف وظائف المساعدة على توالد األسماك وتعزيز أماآن الحضانة ، وتخفيف التآآل . االستبدال
واألرصفة المرجانية توفر حماية ) . carbon sequestration(العواصف ، وتنحية الكربـــــون وهبات 

 .لصغار األسماك وألنواع آثيرة ، وآذلك توفر مناطق محمية على الساحل 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 ة الطبيعية ؛تعزيز دراسات التقييم االقتصادي للخدمات البيئة التي تؤديها األنظمة اإليكولوجي •

 إدماج هذه المعلومات في السياسة وعمليات صنع القرار ، وآذلك في التطبيقات التربوية  ؛ •

واالعتراف بأن قوة السوق ليست .وتحويل الموئل وتبديله / النظر في هذا المبدأ فيما يتعلق باستعمال األرض  •
 ل مكونات التنوع البيولوجي؛دائمًا آافية لتحسين ظروف العيش أو لزيادة االستدامة في استعما

 تشجيـع الحكومات على أن تأخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي في حساباتها الوطنية ؛ •

تشجيع وتسهيل بناء القدرة لدى صانعي القرارات ، بشأن المفاهيم المتصلة بالتقييم االقتصادي للتنوع  •
 البيولوجي ؛
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لون مكونات التنوع البيولوجي إلى تخفيض التبذیر والوقع البيئي الضار وإلى ینبغي أن یسعى من یستعم  :11المبدأ العملي 

 زیادة المنافع المستمدة من االستعماالت  
ينبغي أن يسعى المستعملون إلى تحقيق أفضل الوسائل في اإلدارة وإلى تحسين االنتقائية في االستعماالت  :االساس المنطقي 

 –ة للبيئة ، بحيث يقل التبذير والوقع البيئي، وزيادة المنافع االجتماعية االستخراجية باستعمال تقنيات صديق
 االقتصادية وااليكولوجية من االستعماالت، 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

ازالة الحوافز الضارة وتوفير حوافز اقتصادية لمديري الموارد آي يقوموا باالستثمار بتطبيق أو استنباط  •
لبيئة ، مثًال االعفاءات من الضرائب ، واألموال المتاحة للممارسات المنتجة ، وتحصيل فوائد تقنيات أشد صداقة ل

 أقل على القروض ، وإصدار الشهادات إلمكان الدخول إلى أسواق جديدة ؛

 إيجاد آليات للتعاون التقني في سبيل ضمان نقل التكنولوجيات المحّسنة إلى مجتمعات السكان ؛ •

على استعراض مستقل لما يتم من حصاد لكفالة مزيد من الكفاءة في عملية الحصاد أو السعي إلى الحصول  •
في االستعماالت االستخراجية األخرى بحيث ال يكون لها وقع ضار على أوضاع الموارد المستعملة أو على األنظمة 

 اإليكولوجية ؛

 تبين وجوه عدم الكفاءة والتكاليف في المنهجيات المطبقة حاليًا ؛ •

 قيام ببحوث وبعمليات تنمية في منهجيات أفضل ؛ال •

تشجيع أو تعزيز إنشاء مقاييس متفق عليها للجودة الصناعية ومقايس للجودة لدى األطراف الثالثة في التعامل  •
 مع مكونات التنوع البيولوجي وإدارة شؤونها ، على األصعدة الدولي والوطني واذا اقتضى األمر دون الوطني ، 

عماالت الفعالة واإلنسانية لمكونات التنوع البيولوجي وتخفيض األضرار الجانبية التي تلحق تعزيز االست •
 .بالتنوع البيولوجي

إن احتياجات مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذین یعيشون أو یتأثرون باستعمال وحفظ التنوع   :12المبدأ العملي
وع واستعماله المستدام ، ینبغي أن تنعكس في التوزیع البيولوجي ، وآذلك إسهاماتهم في حفظ ذلك التن

 .المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد 

إن أصحاب المصلحة المحليين، بما فيهم المجتمعات المحلية آثيرًا ما تتحمل تكاليف محسوسة أو تضرب  :االساس المنطقي 
البيولوجي ، في سبيل آفالة أو تعزيز المنافع التي يجنيها صفحًا عن منافع يدّرها االستعمال االحتمالي للتنوع 

تستغل استغالًال مفرطًا ألن هناك تجاهًال ) مثًال األخشاب ، مصائد األسماك(إن آثيرًا من الموارد ، . آخرون 
وعندما يشرك السكان المحليين بوصفهم أصحاب المصلحة ، . للوائح الصادرة أو ألن هذه اللوائح ال تطبق 

واألنظمة اإلدارية تعزز عند تنفيذ برامج بناء تستفيد منها . .  هذه االنتهاآات تتناقص بصفة عامةفإن
المجتمعات المحلية ، مثل التدريب على حيازة القدرة ، وهو أمر يمكن يوفر بدائل لإليرادات أو يساعد تنويع 

 .القدرات اإلدارية لتلك المجتمعات 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

عزيز الحوافز االقتصادية التي ستكفل منافع إضافية ألصحاب المصلحة المحليين بما فيهم مجتمعات السكان ت •
األصليين والمحليين المشرآين في إدارة أي عنصر من عناصر التنوع البيولوجي ، مثل فرص العمل للسكان 

 المشارآين في اإلدارة  ؛/مرين من الخارج المحليين ، والتوزيع المتساوي لإليرادات بين السكان المحليين والمستث

 بما فيهم مجتمعات السكان األصليين -األخذ بسياسات ولوائح تكفل أن يحصل أصحاب المصلحة المحليون  •
 الضالعون في إدارة أحد الموارد لالستعمال المستدام ، يحصلون على حصة عادلة من أية منافع مستمدة -والمحليين

 من ذلك االستعمال  ؛

فالة أن تعترف السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة باالستعمال المستدام بالقيم غير النقدية للموارد الطبيعية آ •
 وتأخذها في الحسبان ؛
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النظر في طرائق إلدخال االستعمال غير المراقب للموارد البيولوجية في إطار من االستعمال المستدام  •

  االستهالآية البديلة لتلك الموارد  ؛القانوني ، يشمل تعزيز االستعماالت غير

آفالة أن يظل مع السكان المحليين ، في الحاالت التي يشارك فيها مستثمرون من األجانب ، نصيب عادل من  •
 المنافع ؛

 في إدارة أي موارد - بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمحليين –إشراك أصحاب المصلحة المحليين  •
 رآين في تلك اإلدارة تعويض عادل عن جهودهم، مع مراعاة المنافع النقدية وغير النقدية؛طبيعية وإعطاء المشا

في حالة إذا اقتضت اإلدارة تخفيض مستويات الحصاد ينبغي بقدر اإلمكان مساعدة أصحاب المصلحة  •
خفض ، لتمكينهم من المحليين بما فيهم المجتمعات المحلية واألصلية التي تعتمد اعتمادًا مباشرًا على المورد الم

 الحصول على بدائل  ؛

ینبغي أدماج تكاليف اإلدارة وحفظ التنوع البيولوجي في صلب مجال اإلدارة ویجب أن تنعكس تلك التكاليف   :13المبدأ العملي 
  / .28في توزیع المنافع الناشئة عن االستعمال 

وإذا لم تتم تغطية وافية لتلك التكاليف سوف ينخفض . تكاليف إن إدارة وحفظ الموارد الطبيعية أمر يقتضي  :االساس المنطقي 
فالبد من آفالة أن بعض المنافع . مستوى اإلدارة آما قد ينخفض أيضًا مقدار الموارد الطبيعية وقيمتها 

الناشئة عن االستعمال ستذهب إلى السلطات المحلية القائمة بإدارة المورد الطبيعي ، في سبيل الحفاظ على 
وهذه المنافع يمكن أن تكون مباشرة ، مثل رسوم . رة األساسية التي تكفل بقاء الموارد على نحو مستدام اإلدا

الدخول التي يدفعها الزائرون ألحد المراتع الوطنية ، وهي رسوم تدفع مباشرة إلى إدارة المرتع وتحتفظ بها 
خشاب ، التي يدفعها من يقتلعونها وتذهب تلك اإلدارة ، وإيرادات الضرائب التي تدفع على إقتالع أشجار األ

وفي بعض الحاالت تدفع مباشرة إلى السلطة المتولية .، من خالل الخزانة العامة إلى إدارة محلية للغابات 
 .اإلدارة رسوم الترخيص بصيد األسماك ، أو تدفع هذه الرسوم إلى الخزانة الوطنية 

 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

 ودون الوطنية صرف إعانات تحجب - حسب مقتضى الحال–من السياسات الوطنية وآذلك آفالة إال تتض •
 التكلفة الحقيقية لإلدارة  ؛

آفالة تحديد مستويات الحصاد وحصصه طبقًا للمعلومات الواردة من جهات الرصد وليس طبقًا لالحتياجات  •
 االقتصادية لنظام اإلدارة  ؛

 لحساب التكلفة الحقيقية إلدارتهم في خطط أعمالهم ، والتبليغ عن تلك توفير خطوط إرشادية لمديري الموارد •
 القيمة الحقيقية  ؛

 إنشاء آليات بديلة أخرى الستثمار اإليرادات الناشئة عن إدارة التنوع البيولوجي  ؛ •

ار الشهادات توفير حوافز اقتصادية للمديرين الذين أدخلوا فعًال التكاليف البيئية في صلب إدارتهم ، مثًال إصد •
لصق " الالزمة للدخــول إلى أسواق جديدة ، التنازل عن ضرائب أو تأجيلها بدًال من االستثمار البيئي ؛ تعزيز نظام 

 في التسويق   ؛" البطاقات الخضراء 

استحداث برامج التربية وتوعية الجمهور بشأن الحفظ  واالستعمال المستدام ینبغي تنفيذها آما ینبغي  :14المبدأ العمل 
 .وسائل اتصال أشد فعالية بين أصحاب المصلحة والمدیرین وفي محيط آل من الطائفتين 

لكفالة جعل الناس على بينة من الترابط بين اإلجزاء المختلفة للتنوع البيولوجي واتصاله بحياة البشر وآثار  :االساس المنطقي 
الناس في التربية والتعليم والوعي بالفرص االستعماالت ، من المستصوب توفير وسائل تكفل أن ينخرط 

ومن المهم أيضًا تثقيف الناس بالعالقة بين االستعمال المستدام . والمصاعب المرتبطة باالستعمال المستدام 
ومن الطرائق الهامة لتحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي إيجاد وسائل . والهدفين اآلخرين لالتفاقية 

تصاالت بين جميع أصحاب المصلحة ، ومثل هذه االتصاالت سوف تسهل أيضًا الحصول على فعالة تكفل اال
 .بشأن المورد ) والمعلومات الجديدة (أفضل المعلومات 

                                                 
 ) .11 ، المرفق ، القسم جيم ، الفقرة 5/7المقرر (أنظر اإلرشاد التشغيلي لتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية /  28
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 :الخطوط اإلرشادية التشغيلية 

نماط اإلدارة ، قيم االستعمال المستدام، تغير اإل: تخطيط التربية والتعليم وأنشطة توعية الجمهور بشأن مايلي  •
 االستهالآية وقيم التنوع البيولوجي في حياة الناس  ؛

 آفالة أن تقوم برامج توعية الجمهور بإعالم وإرشاد صانعي القرارات أيضًا  ؛ •

 استهداف جميع مستويات سلسلة االنتاج واالستهالك بتلك االتصاالت   ؛ •

لى آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية التبليغ عن الدروس المستفادة في مجال أنشطة االستعمال المستدام إ •
 التنوع البيولوجي ؛

 تشجيع وتسهيل توصيل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات إلى أمم أخرى ؛ •

آفالة أن يقوم مستعملو الموارد بإبالغ الحكومة ما يبذلونهم من أنشطة على نحو يسهل االتصاالت على نطاق  •
 .أوسع 

ى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معارف وممارسات وابتكارات في زيادة الوعي باسهام ما لد •
 .تحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ))ح(8المادة (  األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع 19-6
رات          رة       9/15من التوصية   ) ط(-)أ(إن مشروع المقرر اآلتي يقوم على أساس الفق ا الفق ة بينم ة الفرعي  10 الصادرة عن الهيئ

ذي      رة   . هي إقتراح إضافي من األمين التنفي م أن الفق ل            ) ي(ث أن ينظر في التموي ؤتمر األطراف ب ة توصي م ة الفرعي من توصية الهيئ
 .واع الغريبة الغازيةالمستدام لتحسين التوقي واإلستجابة السريعة وتدابير اإلدارة للتصدي لتهديدات األن

 إن مؤتمر األطراف قرر 
ة رامسار بشأن                      أن يرحب    )1(  يما اتفاقي ات والمنظمات األخرى ، والس وجي واالتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي بالتعاون ب

ي إ     ات ، ف ة النب ة لحماي ة الدولي ة واالتفاقي ور المائي د للطي ًا آموائ ة خصوص ة الدولي ة ذات األهمي ات تتصدى األراضي الرطب اد آلي يج
 للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية ؛

ال السفن والرواسب ، وأن يوصي                 أن يرحب    )2(  اه إثق ة وإدارة مي ة لمراقب بما أحرز من تقدم في صياغة االتفاقية الدولي
ى االتفاقي                       النظر في التصديق عل وجي والحكومات األخرى ب وع البيول ة التن اب             األطراف في اتفاقي تح ب ا وف د إقراره ا عن ة المشار إليه

 التوقيع عليها ؛

ة ،                    )3(  ين المنظمات الدولي د من التنسيق المؤسسي ب ز مزي ى تعزي ذي    أن يطلب أن يعترف بالحاجة إل ين التنفي  من األم
 :تعزيز التعاون مع الشرآاء اآلخرين ذوي الصلة ، والسيما في سبيل ما يلي 
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ًا        -أ  املة من                     التشجيع على نظر أوسع نطاق ة األخرى ، ش ل الدولي ة في المحاف ة الغازي األنواع الغريب في القضايا المتصلة ب

ة                    اخ واتفاقي ر المن خالل فريق االتصال المشترك التابع التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي
 األمم المتحدة لمكافحة التصّحر والشراآة التعاونية للغابات ؛

 مواصلة التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك الفاو والمنظمة البحرية الدولية ، -ب 

 ،(CITES)مواصلة التعاون مع االتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية االتجار الدولي باألنواع المعرضة لالنقراض  -ج 

تابعة للصكوك الدولية والمؤسسات اإلقليمية واالتفاقيات والبرامج       أن يساند إيجاد تنسيق أوثق بين نقاط االتصال الوطنية ال          -د 
 الدولية ذات الصلة؛

 أن يضع برنامج عمل مشترآًا مع أمانة االتفاقية الدولية لحماية النبات ؛ -ه 

 أن ينشئ روابط أوثق مع المكتب الدولي ألمراض الحيوان ؛ -و 

دولي       أن يستكشف الخيارات الرامية إلى تحقيق تعاون أوثق مع من           -ز  دني ال ران الم ة الطي او (ظم تراتيجية    ) إيك في وضع اس
 لتوقي دخول األنواع الغريبة الغازية من خالل المسالك التي يمر بها الطيران الدولي ؛

ددة   -ح  ة مح ادات عملي بيل وضع إرش ي س ات ف ا من المنظم ع غيره ع وم ى أساس المواق ة عل ات القائم ع االتفاقي اون م التع
  يسترشد بها مديرو المواقع ؛للمناطق األحيائية ، آي

واع              وإذ يعترف  )4(  وطني بشأن األن دولي واإلقليمي وال ى األصعدة ال  المؤتمر بالحاجة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي عل
 الغريبة الغازية ، باعتبار هذا الموضوع قضية متصلة بالتجارة ؛

دعو  -أ  ا ذات الأن ي ارة ولجانه ة للتج ة العالمي ؤتمر األطراف المنظم ئة عن م ي المخاطر الناش ا ينبغي ف ى أن تنظر آم صلة إل
 األنواع الغريبة الغازية في مداوالتها ؛

ـارة في                          أن يطلب    -ب  ة للتج ة العالمي ة المنظم اون مع أمان بًا ، بالتع ًا ومناس دما يكون األمر ممكن من األمين التنفيذي أن يقوم ، عن
درة واإلعالم ،             اء الق دريب وبن ة ،             أنشطتها المتعلقة بالت ة الغازي األنواع الغريب وعي بالقضايا المتصلة ب ع مستوى ال بقصد رف

 .وتشجيع مزيد من التعاون في هذه القضية 

دابير صحة                  أن يطلب    -ج  دابير الصحية وت ة الت ى وضع المراقب في لجن ه للحصول عل د طلب وم بتجدي ذي أن يق ين التنفي من األم
د في                   في المنظمة العالمية للتجارة ، بقص     ) SPS(النبات   ة العه داوالت والتطويرات الحديث ادل المعلومات بشأن الم ز تب د تعزي

 هاتين الهيئتين ، ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازية ؛

ة خالل وضع وتوسيع واالستعراض                       أن يدعو  -د  ة الغازي واع الغريب  األطراف والحكومات إلى أن تأخذ في االعتبار مخاطر األن
 ائية واإلقليمية ؛ البيئي لترتيبات التجارة الثن

ا                       أن يدعو  -ه  ات والتجارة وغيره ة النب ة وحماي ة للبيئي ين السلطات الوطني  األطراف والحكومات إلى تحسين االتصال والتعاون ب
ة                             ة الغازي واع الغريب وفي وإدارة المخاطر الناشئة عن األن ة بت وعي بالقضايا المتعلق من السلطات ذات الصلة ، بقصد زيادة ال

 اشي والتماسك بين السياسات والبرامج الوطنية ؛ولتحقيق التم

ة                    أن يدعو  )5(  ة واإلقليمي ذلك المنظمات الوطني وجي والحكومات األخرى وآ  األطراف ذات الصلة باتفاقية التنوع البيول
 : والدولية إلى ما يلي 

اندة      تحسين التنسيق بين التدابير الوطنية لمعالجة القضايا العابرة للحدود من خالل وضع وت             -أ  اد مس ة وإيج ايير وطني ذ مع نفي
 إقليمية لتحليل المخاطر وآليات إقليمية للتعاون ؛

ل                   -ب  ات تحلي د من التطوير لعملي وطني واإلقليمي واالستجابة السريعة من خالل مزي أن يساند صنع القرار على الصعيد ال
 رة ؛المخاطر على أساس علمي ولقوائم األنذار بالخطر وأدوات التشخيص وتنمية القد

ات   -ج  ي االتفاق دة ف دات جدي ي تهدي غ واالخطار ف ك الرصد والتبلي ي ذل ا ف ة، بم ة الغازي واع الغريب ارات األن درج اعتب أن ي
االقليمية والصكوك األخرى، واتاحة المعلومات المتعلقة بالوضع القائم واالتجاهات في األنواع الغريبة الغازية من خالل                  

 نظمة االعالم االقليمية ذات الصلة؛آلية تبادل المعلومات وغيرها من أ
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أن يخصص حسب مقتضي األمر الموارد والقدرات لممارسة الرقابة على الحدود وتدابير الحجر الصحي بقصد  تحسين                  -د 

 تضافر الجهود لخدمة األغراض السياسية المتصلة بتسهيل التجارة واألمن الغذائي والصحة البشرية وحماية البيئة ؛

ل المخاطر               أن يعزز آما ينبغي    -ه  ايير تحلي ق مع  التعاون بين وآاالت التنوع البيولوجي والزراعة وإدارة األراضي في تطبي
 البيئية وتطبيق اإلرشادات ؛

واع األصلية في                              -و  ة الستعمال األن ة الغازي واع الغريب ة الستئصال أو مكافحة األن افزة ايجابي دابير ح أن ينظر في إدخال ت
 في البرامج األخرى ؛برامج إدارة األراضي والمياه و

ة                -ز  ة الغازي واع الغريب اإلشراك فعال ألصحاب المصلحة بما لهم من معلومات سابقة في االستئصال توقي وتخفيف وقع األن
 . ، بوسائل يكون منها رفع مستوى الوعي والتدريب وآذلك عن طريق تصميم وتنفيذ تدابير حافزة مناسبة 

ة ،              أن فجوات معينة ال تزال     أن يالحظ  )6 ( األنواع الغازي ق ب ا يتعل دولي ، خصوصًا فيم  موجودة في اإلطار التنظيمي ال
 : ولكن دون أن تتوفر فيها صفة اآلفة للنبات أو المرض للحيوان ، وفيما يتعلق بالمسالك اآلتية المحتمل المرور منها 

ادة تزوي                الكائناتاستعمال   - أ ة وإع اء المائي ة األحي ة            الحية غير األصلية ، في تربي اه الداخلي ة المي ة وأنظم ة البحري د األنظم
 باألرصدة السمكية في سبيل صيد األسماك التجاري والترفيهي ؛

واد                (االدخاالت غير المقصودة او العرضية       - ب ام السفن وم في الكائنات الحية العارضة، بما في ذلك من خالل التلويث بأجس
 ؛ل أخرىالتعبئة والشحنات المستوردة والنقل بالمرآبات وبوسائ

طة        - ت ياحة واألنش انية والس رامج االنس ة والب اعدة الدولي رامج المس الل ب ن خ ة م واع غازي ر المقصودة ألن االت غي االدخ
 العسكرية والبحث العلمي والثقافي وأنشطة أخرى؛

ة  ألنواع غريبة ألغراض غير غذائية، بما في ذلك في فالحة البساتين واالتجار في الحيوا اإلدخاالت المقصودة  - ث نات األليف
 وأنواع أحواض الزينة ؛

االدخال المقصود ألنواع غريبة آعوامل مراقبة بيولوجية لمراقبة أو استئصال األنواع الغريبة الغازية أو المكافحة اآلفات                 - ج
 أو األعشاب الضارة،

ا     - ح ة آمص واع الغريب تعمال األن ع اس ة م ة والوطني ر الوطني ي، عب ارج الموضع الطبيع ة خ روعات التربي ال مش در لالدخ
 .المقصود أو غير المقصود

ة    - خ ظ والتنمي ك مشروعات الحف ي ذل ا ف ة، بم اعودة الدولي رامج المس ن خالل ب ة م ة غازي واع غريب ال المقصود ألن االدخ
 .وأنشطة أخرى

أة ف            أن يالحظ  )7(  ي سياق   وجود امكانية لتطبيق المنهجيات القائمة لتقييم ولتحليل المخاطر، بما في ذلك المنهجيات المنش
 صحة النبات أو الحيوان، تطبيقها على طائفة من القضايا أوسع نطاقا تتعلق باألنواع الغريبة الغازية،

 من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنشئ فريقًا من الخبراء التقنيين مخصصًا آي     أن يطلب   )8( 
رة            يعالج ما يوجد من فجوات وتضاربات في اإلط        ى     ) ز(ار التنظيمي الدولي ، خصوصًا الفجوات المحددة المذآورة في الفق أعاله ، وعل

ادة                          ال للم ذ الكامل والفع ذآور ، أن تضع توصيات بشأن التنفي راء الم ق الخب ؤتمر          ) ح(8أساس عمل فري ى م ة لعرضها عل من االتفاقي
 :وينبغي أن يقوم فريق الخبراء بما يلي . األطراف 

ل بصفة    أن يواص )أ ( ي تعرق دولي ، الت ي ال ار التنظيم ي اإلط وات وتضاربات ف ن فج د م ا يوج ل إيضاح م
ل                         ك التحلي ة مع ترآز ذل ة غازي واع غريب دات الناشئة عن أن دان االدارة شؤون التهدي محسوسة جهود البل

ة في انتشارها ومع مراع                      ة الغازي واع الغريب لكها األن ي تس ود   على الممرات الرئيسية المعروفة الت اة الجه
 السابقة التي بذلتها المنظمات والمبادرات ذات الصلة التي نظرت في تلك القضية

أن يضع خيارات عملية عن الكيفية التي يمكن بها التصدي لتلك الفجوات والتضاربات ، وإن إمكن ذلك في              )ب(
ادة                  ال للم ذ الكامل والفع اة النسبة       ) ح (8 سياق األطر الدولية الموجودة فعًال ، آي يتحقق التنفي ، مع مراع

درة المناسبة                    اء الق ى بن بين التكاليف والمنافع للخيارات المتاحة للتصدي للفجوات وللتضاربات وللحاجة ال
 .على الصعيدين الوطني واالقليمي لمساندة هذا العمل
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ي            واذا تبين فريق الخبراء التقنيين المخصص الحاجة االحتمالية الى معايير أو تدابير أخرى               ينبغي له ان يتبين أيضا السلطة المناسبة الت

ى سلطة                  ة الموضوع ال ستضع تلك المعايير، ان وجدت، أو يتبين خيارات أخرى مناسبة، حتى يستطيع مؤتمر األطراف النظر في احال
 .ويبت في اتخاذ أي خط سير آخر يراه مناسبا/وضع المعايير أو

امج      من األمين التنفيذي أن يقوم ،    أن يطلب  )9(  ك البرن  مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية والمنظمات المشارآة في ذل
رر                    ا المق ي تبينه ة الت ال العملي رر        29 6/23، ومع المنظمات األخرى ذات الصلة ، التصدي لألولويات في األفع  ، ووردت أيضًا في المق

 .الحالي 

وقي            مرفق البيئة العالمية ومؤسسات التمويل األخر     أن يدعو    )10( ة لتحسين الت اندة مالي ى ومؤسسات التنمية إلى إسداء مس
 .واالستجابة السريعة واإلدارة ، للتصدي لتهديدات األنواع الغريبة الغازية

 التنوع البيولوجي والسياحة  19-7
 8/5إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من توصية الهيئة الفرعية 

 

 : إن مؤتمر األطراف قرر 

 وط التوجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة الواردة في المرفق بهذا المقرر ؛ الخطأن يؤيد  -1 

 أّن الخطوط التوجيهية إّنما تالحظ بأّن السياحة المستدامة يمكن أن توّفر منافع آبيرة لحفظ التنّوع البيولوجي، وإذ يعترف -2 
والداخلية والوطنية الحكومية وللمجتمعات إلدارة شؤون األنشطة هي خطوط طوعية وتمّثل طائفة من الفرص للسلطات المحّلّية 

 السياحية بطريقة قابلة لإلستدامة من النواحي اإليكولوجية واإلقتصادية واإلجتماعية؛

 بأّن هذه الخطوط التوجيهية الدولية هي خطوط لها مجال تطبيق واسع وتستهدف طائفة واسعة من الناس، وإذ يعترف -3 
مين التنفيذي أن يقوم بما يلي في سبيل زيادة وضوح وسهولة الفهم التفصيلي للخطوط لتوجيهية وتطبيق األطراف لها وأن تطلب من األ

 :يتبّين أصحاب مصلحة محّددين ويوّجه اليهم مساعيه في سبيل ما يلي

تاحة مجموعة أساسية منّسقة وضع آتاب مرجعي وقوائم مراجعة للمستعملين؛ ويقوم على أساس الخبرة المكتبية بوضع وإ) أ( 
 من الخطوط التوجيهية الّطوعية السهلة الفهم واالستعمال 

 

 إعداد فهرس من المصطلحات وتعريف المصطلحات المستعملة في الخطوط التوجيهية؛) ب(

 

 :تعزيز إستعمال غرفة تبادل المعلولمات لجمع ونشر المعلومات عن) ج( 

خطوط التوجيهية، تشير بوضوح الى إستعمال وتطبيق أدوات محّددة في دراسات حاالت محّددة بشأن تنفيذ ال )1(
 اإلدارة التحليلّية؛

التي تجّسد * أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودراسات الحاالت عن إشراك المجتمعات األصلية والمحّلّية )2(
 .ولوجيةأنماط العيش التقليدية في السياحة المستدامة وفي أنشطة ومشروعات السياحة األيك

 

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى تنفيذ مشروعات رائدة وآذلك الى إيجاد شراآات بين القطاعين يدعو -4
العام والخاص على نحو ما جاء في نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة، وذلك الختبار إمكانيات تطبيق الخطوط التوجيهية 

 وفير تغذية مرتّدة عن فعاليتها، مثال من خالل غرفة تبادل المعلومات؛وتفّهم آثارها العملّية وت

 

                                                 
 إقرار –  على نحو مشروع–قدم أحد الممثلين اعتراضًا رسميًا خالل العملية التي أسفرت عن اتخاذ هذا المقر فنوه بأنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع /  29

وأعرب بضعة ممثلين عن تحفظات بشأن اإلجراءات التي أدت إلى اتخاذ ذلك المقرر , اقتراح أو نص إذا آان هناك اعتراض رسمي عليه 
)UNEP/CBD/COP/6/20 324-294 ، الفقرات ( 
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 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على إيجاد أنظمة رصد وتبليغ قائمة على أساس مؤشرات لتقييم ويشّجع -5

 .إمكانيات تطبيق وحالة تنفيذ الخطوط التوجيهية

 الصلة الى تزويد المجتمعات األصلية والمحّلّية بالقدرات والموارد  واألطراف والمنظمات ذاتيدعو الحكومات  -6
المالية الكفيلة بمساهمتها الفعالة في جميع مراحل رسم السياسة وتخطيط التنمية وإيجاد المنتجات وشؤون اإلدارة المبّينة في 

 المجتمعات عن طريق مساندة الخطوط التوجيهية، وتدعو المنظمات غير الحكومية على أن تواصل وتعّزز إشراك تلك
 .سياسات فعالة في سبيل تنمية السياحة المستدامة

 التعاون بين إتفاقية التنّوع البيولوجي واليونيب واليونيسكو، يدعو المنظمة العالمية للسياحة ومؤتمر األمم في ضوء  -7
المنظمة العالمية للتجارة والبنوك اإلقليمية للتنمية المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي و

 :وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة الى ما يلي

 

 مراعاة الخطوط التوجيهية هذه عند القيام بأنشطتها؛ ) أ(

إسداء مساعدة تقنية ومالية لتنفيذ الخطوط التوجيهية وأخذها في الحسبان عند إعداد واعتماد وتمويل مشروعات  ) ب(
 السياحة التي يمكن أن يكون لها آثار على التنّوع البيولوجي، على نحو ما أوصى بذلك أيضًا تقرير ورشة تنمية

وتوصي لهذا الغرض بأن يرسل . 2001السياحة والتنّوع البيولوجي المعقودة في سانتو دومينغو في يونيو 
ك التنمية اإلقليمية والقائمين بوضع مؤتمر األطراف الخطوط التوجيهية المعتمدة الى الوآاالت المالية وبنو

 المشروعات وتنفيذها؛

 

 جميع األطراف الى إدراج هذه الخطوط التوجيهية في وضع أو استعراض إستراتيجياتها وخططها المتعّلقة بتنمية ويدعو -8
ية األخرى ذات الصلة السياحة وفي إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية بشأن التنوع البيولوجي وفي إستراتيجياتها القطاع

 .بالموضوع على جميع المستويات المناسبة في تشاور مع اصحاب المصلحة، بما فيهم القائمون بتشغيل األنشطة السياحية

 

 الى بذل جهود إضافية لزيادة التوعية والتدريب بشأن الخطوط التوجيهية وإمكانية تطبيقها في القطاع السياحي وفي ويدعو -9
 .صلحة اآلخرينمحيط اصحاب الم
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 المرفق

 تنمية السياحةالتنوع البيولوجي وخطوط توجيهية بشأن 
 

خطوط توجيهية دولية لألنشطة المتصلة بتنمية السياحة المستدامة في األنظمة اإليكولوجية المعرضة للمخاطر ، من 
المحمية ، بما فيها األنظمة أرضية وبحرية وساحلية ، والموائل ذات األهمية الرئيسية للتنوع البيولوجي والمناطق 

 اإليكولوجية الهشة على شواطئ األنهار وفي الجبال 
 المدى -ألف

ة    -1 ة الوطني ة والحكومي ة والداخلي لطات المحّلي رص للس ن الف ة م ل طائف ة وتمّث وط طوعي ي خط ة ه وط التوجيهي إّن الخط
 .تدامة من النواحي األيكولوجية واإلقتصادية واإلجتماعيةوالمجتمعات وغيرهم من أصحاب المصلحة إلدارة أنشطة السياحة بطريقة مس

ع                           -2 ى جمي ة وأصحاب المصلحة عل وجي والسلطات العام وع البيول ة التن أن هذه الخطوط التوجيهية سوف تساعد أطراف اتفاقي
تدام         المستويات ، على تطبيق أحكام االتفاقية على تنمية وإدارة السياسات واالستراتيجيات والمشروعات واأل             ياحية بشكل مس . نشطة الس

وجي ، سواء    /وسوف تقدم إرشادًا تقنيًا لراسمى السياسة وصانعي القرار ، والمديرين ذوي المسؤوليات يغطي السياحة و       وع البيول أو التن
ين ات من السكان األصليين والمحلي ة ، والقطاع الخاص ، والمجتمع ات الوطني ة أو الحكوم ة المحلي ي الحكوم ر ، وال/ 29ف ات غي منظم

 .الحكومية وغيرها مـن المنظمات ، بشأن عملية العمل سويًا مع أصحاب المصلحة الرئيسين الضالعين في السياحة والتنوع البيولوجي 

ادئ                      -3 وع     أن الخطوط التوجيهية تغطي جميع اشكال وأنشطة السياحة التي ينبغي أن تكون متماسكة مع مب تدام الحفظ والتن  المس
ة  – على سبيل التمثيل ال الحصر –وهي تشمل    . لوجيللتنوع البيو   السياحة التقليدية للجماعات ، والسياحة اإليكولوجية ، والسياحة القائم

راغ والرياضة          ات الف ياحة أوق رحالت ، وس ز     . على أساس الطبيعة والثقافة ، والسياحة التراثية ، وسياحة ال رغم من أن الترآي ى ال وعل
وع                    األول للخطوط التوجيه   ياحة والتن ك الخطوط مناسبة أيضًا للس ل المعرضة للمخاطر ، إال أن تل ة والموائ ة اإليكولوجي ة هو األنظم ي

ين      . البيولوجي في جميع المواقع الجغرافية والمقاصد السياحية         وباإلضافة إلى ذلك فإن الخطوط التوجيهية تعترف بالحاجة إلى التعاون ب
دان التلقي ، وي         أ وبل ة                   بلدان المنش ة واإلقليمي ين السياسات الوطني ة وب ين المصالح المحلي تعمالها لمعالجة الحاالت والنزاعات ب نبغي اس

 .والدولية 

 رسم السياسة ، وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة  -باء
 : أن العناصر الرئيسية التي نظر إليها في وضع الخطوط التوجيهية هي  -4

 نوع البيولوجي ؛إطار إدارة شؤون السياحة والت )أ( 

 عملية اإلخطار فيما يتعلق بإطار اإلدارة المذآورة ؛ )ب( 

 تثقيف الجمهور وبناء القدرة ورفع مستوى الوعي بشأن السياحة والتنوع البيولوجي ؛ )ج( 

ددون  أن رسم السياسة وتخطيط التنمية وعملية اإلدارة أمور ينبغي القيام بها من خالل عملية يشارك فيها أصحاب مص                  -5 لحة متع
ا                  . فالحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني           .  ة تتواله ى مستويات محلي ة أيضًا عل ذه العملي ام به ويمكن القي

رار  ة اإلدارة وصنع الق ين من خالل عملي ات السكان األصليين والمحلي ًا من مجتمع ل إشراآًا قوي ة ، وينبغي أن تكف ة المحلي  .الحكوم
ع أصحاب المصلحة ،                   ى أن يشاوروا ويشرآوا جمي ياحة وأنشطتها ينبغي تشجيعهم عل ة الس وباإلضافة إلى ذلك فالمسؤولون عن تنمي

ذه التطورات واألنشطة   أثروا به ن أن يت أثرون أو يمك ن يت ًا م دة أو إدارة  . وخصوص ياحة الجدي ة الس ى تنمي واء عل ة س ق العملي وتنطب
 .من قبل عمليات السياحة الموجودة 

 المؤسسات
ياحة              -6 في سبيل آفالة التنسيق بين مستويات صنع القرار في اإلدارات الحكومية والوآاالت المعنية بإدارة التنوع البيولوجي والس

م تكن موجودة من قب                        ة ، إذا ل ل ، ، ينبغي إنشاء هياآل وعمليات بين اإلدارات وداخل آل إدارة وبين هياآل وعمليات المنظمات المختلف
 . إلرشاد وضع السياسة وتنفيذها 

                                                 
ين   " ألغراض الخطوط التوجيهية الحاضرة أن عبارة  /  29 ي  " مجتمعات السكان األصليين والمحلي ذين يجسدون       " تعن ين ال مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 " أنماط المعيشة التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
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ا ،                          -7 أثرون بهم ة ومن يت ياحة وحفظ الطبيع م مسؤولون عن الس ين من ه هناك حاجة إلى تحسين الوعي وإلى تبادل المعارف ب

ي   وطني والمحل وطني ودون ال ى الصعيد ال وجي   . عل وع البيول ل التن تراتيجيات وخطط عم ي أن تتضمن اس ك ينبغ ى ذل وباإلضافة إل
وجي    ا وع البيول امًال لقضايا التن ارًا آ ًا أن تتضمن اعتب ي أيض ياحية ينبغ ياحة ، والخطط الس ة بالس ي القضايا المتعلق ة النظر ف . لوطني

 .والوثائق الموجودة وآذلك االستراتيجيات والخطط ينبغي أن تكون متماسكة أو يجرى تنقيحها وتعديلها لجعلها متماسكة إذا لزم األمر 

ذلك لحل                           ينبغي إ  -8 ال وتقاسم المعلومات مع أصحاب المصلحة ، وآ يجاد عملية تشاورية للتمكين من إجراء حوار مستمر وفع
ة ،        . النزاعات التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالسياحة والتنوع البيولوجي وبناء التوافق بين اآلراء                ذه العملي ى ه وفي سبيل المساعدة عل

ة من أصحاب مصل اء هيئ ات ينبغي إنش ة ومجتمع ر الحكومي ات غي ياحة والمنظم ة وقطاع الس ددين ، تشمل اإلدارات الحكومي حة متع
اء   ا ، ولتشجيع إنش ة آله ي العملي ة ف ارآتهم الكامل ا ومش ة إلتزامه ن أصحاب المصلحة ، لكفال رهم م ين وغي السكان األصليين والمحلي

 .الشراآات 

ذه الخطوط          أن الترتيبات المؤسسية ينبغي أن تتضمن إشراك       -9 وارد وصفها في ه ة اإلدارة ال  جميع أصحاب المصلحة في عملي
 .التوجيهية 

اك حاجة   . للسلطات والمديرين في المناطق المحمية دور خاص في إدارة  السياحة والتنوع البيولوجي      -10 وتحقيقًا لهذا الغرض هن
وباإلضافة إلى ذلك يقتضي األمر إنشاء واستعراض . وراهم بكفاءة إلى تأييد وموارد من الحكومة للمديرين ، تشمل التدريب على أداء أد           

االت   . آليات وسياسات تمويل لكفالة توافر الموارد الوافية لصيانة التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة المستدامة           ة ووآ والمؤسسات الدولي
 . التنمية ينبغي إشراآها حسب مقتضى الحال 

و         -11 ياحة ، آي تك ة من الجهات ، أمر يقتضي رسم السياسة باستمرار ، وتخطيط وإدارة                            أن تنمية الس تدامة ، في أي جه ن مس
 :ورسم السياسة وتخطيط وإدارة التنمية هي عمليات تتضمن الخطوات اآلتية .التنمية 

 معلومات خط األساس واستعراض تلك المعلومات ؛ )أ( 

 رؤية وأهداف ؛ )ب( 

 مقاصد ؛ )ج( 

 يع وتدابير الرقابة ؛استعراض التشر )د( 

 تقييم الوقع ؛ )هـ( 

 إدارة الوقع وتخفيف الوقع ؛ )و( 

 صنع القرار ؛ )ز( 

 التنفيذ ؛ )ح( 

 الرصد والتبليغ ؛ )ط( 

 اإلدارة المتوائمة ؛ )ي( 

 معلومات خط األساس  -1
يقتضي األمر حدًا أدنى من معلومات  و. أن معلومات خط األساس الزمة للتمكين من اتخاذ مقررات عن علم ، بشأن أية قضية        -12

 .خط األساس للتمكين من تقييم الوقع ومن صنع القرار ، ومن الموصى به أن يتبع في تجميع تلك المعلومات نهج األنظمة اإليكولوجية 

 :بالنسبة للسياحة والتنوع البيولوجي ينبغي أن تتضمن معلومات خط األساس المعلومات الالزمة بشأن ما يلي  -13

ة             )أ(  مل التنمي ي تش ة ، وه ة ومحلي ن وطني ي ، م اعي والبيئ ادي واالجتم عيد االقتص ى الص ة ، عل روف الجاري الظ
ك                    ا في ذل دولي ، بم واألنشطة الحالية والمزمعة للسياحة ، وتأثيراتها الشاملة ، من إيجابية وسلبية ، على األصعدة الوطني واإلقليمي وال

 وث السوق حسب مقتضى الحال ؛المعلومات القائمة على أساس بح

وطني            )ب(  ى المستويات ال ياحية ، عل الهياآل واالتجاهات في قطاع السياحة ، سياسة السياحة واألسواق واالتجاهات الس
 .واإلقليمي والدولي ، بما في ذلك المعلومات المستمدة من بحوث السوق إذا لزم األمر 
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و )ج(  وع البيول وارد التن ة وم وارد البيئ ين  الم ع تب ة خاصة ، م ع خاصة ذات أهمي مات خاصة ومواق املة أي س جي ، ش

 الموارد التي تكون خارجة عن حدود التنمية نظرًا لهشاشتها ، والموارد التي يتم تبينها من خالل ما يوجد من تحليل للتهديدات ؛

 المناطق الحساسة من الناحية الثقافية ؛ )د( 

 معات المحلية ؛منافع وتكاليف السياحة للمجت )هـ( 

 معلومات عن األضرار التي لحقت بالبيئة الماضي؛ ) و(

ة والسياسات                      )ز( ك من الخطط القطاعي ر ذل ارير وغي استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي وخطط عمل وتق
 المتعلقة بتنمية السياحة والتنوع البيولوجي ؛

 خطط تنمية مستدامة ، من وطنية ودون الوطنية والمحلية ؛ )ح( 

ة                   -14 ع مصادر المعرف اء معلومات خط األساس            . ينبغي أن تأخذ معلومات خط األساس في الحسبان جمي وينبغي استعراض وف
 .بالغرض المنشود ، يمكن القيام إذا اقتضى األمر بمزيد من البحث ومن تجميع المعلومات لملء الفجوات التي قد تظهر 

ك مجتمعات السكان األصليين                 يستطيع جميع أصحاب المصلحة أن يسهموا بتق       -15 ديم معلومات ذات صلة بهذا العملية ، بما في ذل
ى                            . والمحليين   ائق وعل زم من وث ا يل ى وضع م ولهذا الغرض هناك حاجة إلى بناء القدرة وإلى التدريب لمساعدة أصحاب المصلحة عل

 .التوصل وعلى التحليل وعلى تفسير معلومات خط األساس 

رة               أن ترتيب وتحليل     -16 رات ، تشمل الخب ة من الخب ى طائف المعلومات المقدمة أمر يحتاج إلى أن يقوم به فريق مؤهل ، يعتمد عل
 .في السياحة وفي قضايا التنوع البيولوجي وفي المعرفة الوطنية واألنظمة االبتكارية 

ع أصحاب            في سبيل آفالة النظر في جميع المعلومات ذات الصلة وفي موثوقيتها وإمكانية االعت             -17 ا ، ينبغي إشراك جمي ماد عليه
 .المصلحة في عملية ترتيب ومراجعة معلومات خط األساس المتاحة ، وفي تحليل تلك المعلومات 

املة خطط                     -18 ك من األدوات البصرية ، ش ر ذل ة وغي ة معلومات جغرافي ينبغي أن تتضمن معلومات خط األساس خرائط وأنظم
 . سبق تبينها التي ) zoning schemes(التصقيع 

ة في                    -19 ادل المعلومات العامل ة تب ة غرف امًال آلي أن عملية تجميع واستعراض معلومات خط األساس ينبغي أن تستعمل استعماًال آ
ع                     ة ، ومواق رة األحيائي ات الك ة الحتياطي ل الشبكة العالمي ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وآذلك جميع الشبكات األخرى ذات الصلة ، مث

 .تراث العالمي ، ومواقع رامسار ال

أن متطلبات المعلومات الخاصة بمواقع بعينها فيما يتعلق بمقترحات تنمية السياحة وأنشطتها في مواقع معينة ، مبينة في عملية                   -20
ة        ة اإليكولوجي رار         . اإلخطار ، وينبغي في تجميعها اتباع نهج األنظم ع وصنع الق يم الوق ين من تقي ، تشمل المعلومات   وفي سبيل التمك

 :األساسية الالزمة ما يلي 

 الجوانب المتعلقة بالذات بمواقع معينة ؛ )أ( 

ي         )1( ا ف ين ، بم ع مع ى موق ق عل ي يمكن أن تنطب ة الت وائح المختلف وانين والل الق
 :ذلك نظرة عامة إلى ما يلي 

 ما يوجد من قوانين على األصعدة المحلي ودون الوطني والوطني ؛ )أ(

  يوجد من استعماالت وعادات وتقاليد ؛ما )ب(

ات               )ج( ا واالتفاق ائم بالنسبة له ة ذات الصلة بالموضوع ، والوضع الق ة والدولي ات اإلقليمي االتفاقيات أو االتفاق
 .العابرة للحدود أو مذآرات التفاهم 

ذين يمكن أن                       )2( رح أو ال داخلين في المشروع المقت أن تبين مختلف أصحاب المصلحة ال
أ اص       يت ومي والخ ر الحك ومي وغي ات الحك ي القطاع لحة ف يهم أصحاب المص ا ف ه ، بم ثروا ب

ة             ) خصوصًا من ينتمون إلى قطاع السياحة       ( ى جانب التفاصيل المتعلق ة ، إل والمجتمعات المحلي
 .أو مشاورتهم في المشروع المقترح خالل تصميمه وتخطيطه وبنائه وتشغيله /بمشـارآتهم في و

 : إليكولوجية الجوانب ا )ب( 
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 بيان تفصيلي للمناطق المحمية والمناطق الهامة للتنوع البيولوجي ؛ )1(  

 مواصفات عن األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع ؛ )2(  

واع          )3( ان األسباب الرئيسية ،       (معلومات آمية وآيفية عن فقدان الموائل واألن بي
 )االتجاهات

 وضع فهرس لألنواع ؛ )4(  

 التهديدات التي تم تبينها ؛ )5(  

المناطق الموجودة والمناطق اإليكولوجية والمناطق السياحية الموجودة داخل     )6(
 المناطق اإليكولوجية 

  المناطق الحساسة من الناحية اإليكولوجية والمناطق التي حدثت أو من المرجح أن  )7(  
 .تحدث فيها آوارث إيكولوجية   

 :جوانب التنمية  )ج( 

   ملخص للمشروع المقترح ، بيان لماذا تم اقتراحه ومن الذي اقترحه ، والنتائج  )1(  
دود     بما في ذلك الوقع على المناطق المحيطة والوقع العابر (المتوقعة والوقع المحتمل   للح

 والبيانات الكمية والكفية عن هذه الجوانب ؛) 

ة واص   )2( ل المختلف ة والهياآ ل التنمي ن  وصف مراح ذين يمك لحة ال حاب المص
 .إشراآهم في آل مرحلة 

ة ولمرافق وخدمات              )3( ات التحتي ة لألراضي، وللبني وصف اإلستعماالت الحالي
 .السياحة وتفاعلها مع العمليات المقترحة

 الرؤية والغايات -2
 الرؤية 

ات الرئيسية         -21 ا يتمشى والغاي تدامة بم ياحة المس ا من       أن إيجاد رؤية شاملة لتنمية الس وجي وغيره وع البيول ة التن  وأهداف اتفاقي
ة أن               وجي ، ولكفال وع البيول ياحة والتن ة للس إلدارة الفعال ام ل المي ، هي أمر ه االتفاقيات ذات الصلة بالموضوع ، مثل اتفاقية التراث الع

والرؤية التي يتم وضعها على الصعيد        .تخفيف وطأة الفقر وتخفيف التهديدات على التنوع البيولوجي       توليد إيرادات و  يسهم ذلك أيضا في     
ال    بان حسب مقتضى الح ي الحس ذ ف ي أن تأخ ة ، ينبغ ائق المحلي ات والحق ل األولوي ا تمث ي ، بينم تراتيجيات المحل ة إس ياحية التنمي الس

ذلك معلومات خط      في سبيل التنمية االقتصادية واالجتماعية واستعمال األراضي ،       وسياسات خطط   المستدامة ، من وطنية وإقليمية ،         وآ
ددين ، يضمون المجتمعات األصلية     . األساس واستعراض تلك المعلومات   فيجب أن تقوم على أساس عملية تشمل أصحاب مصلحة متع

 . والمحلية التي يمكن أن تتأثر بتنمية السياحة

 الغايات
يا     -22 ديها الس ي تس ة الت افع اإليجابي ادة المن د وضعت لزي ية ق ات األساس ة  أن الغاي ة اإليكولوجي وجي ، واألنظم وع البيول حة للتن

ياحة ،         ي الناشئ عن الس والتنمية االقتصادية واالجتماعية ومنافع التنوع البيولوجي للسياحة ، مع تخفيف الوقع السلبي من اجتماعي وبيئ
 :ويمكن أن تغطي مجاالت ، منها المجاالت اآلتية 

 تشغيل األنظمة اإليكولوجية ؛الحفاظ على هيكل األنظمة اإليكولوجية و )أ( 

 السياحة المستدامة التي تتمشى وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛ )ب( 

ى الحاجات المحددة لمجتمعات                          )ج(  ز عل ياحية ، مع الترآي افع الناشئة عن األنشطة الس ادل والمنصف للمن التقاسم والع
  .السكان األصليين والمحليين الذين يعنيهم األمر

 التكامل والترابط مع الخطط والتنميات أو األنشطة األخرى في المنطقة نفسها ؛ )د( 

 اإلعالم وبناء القدرة ؛ )هـ( 
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ي   إستئصال  )و(  وجي ف وع البيول ى التن ة عل دات الواقع ن التهدي ال م ة للتخفيف الفع رادات آافي د إي ن خالل تولي ر م الفق

 المجتمعات المحلية ؛

 رزق للسكان األصليين ، وما لهم من موارد ومن إمكانيات التوصل إلى تلك الموارد ؛حماية أبواب ال )ز( 

 تنويع األنشطة االقتصادية فيما يجاوز السياحة ، في سبيل التخفيف من االعتماد على السياحة ؛ )ح( 

وارد الط    )ط(  ة والم ة اإليكولوجي وجي واألنظم التنوع البيول م ب دوث أي ضرر دائ ة دون ح دوث الحيلول ة، ودون ح بيعي
 .األضرار االجتماعية والثقافية ، مع تدارك ما حدث من ضرر في الماضي 

ة وتشغيل ورصد                )ي(  آفالة المشارآة الفعالة وإسهام ممثلي جماعات السكان األصليين والمحليين في جميع جوانب التنمي
 األنشطة السياحية ؛

داها             تصقيع ومراقبة التطورات واألنشطة السياحية       )ك(  ، شاملة إصدار التراخيص واألهداف العامة ووضع حدود ال يتع
 حجم السياحة ، إليجاد طائفة من األنشطة تزاولها مجموعات المستعملين ، وتحقق الرؤيات والغايات الشاملة ؛

 التمكين من خالل المشارآة في صنع القرار ؛ )ل( 

ة توصل  )م(  ات المحّلي ة والمجتمع ات التحتي ى البني ام   إل ة الصحية بموجب أحك وفير الرعاي ل واالتصاالت وت ى النق إل
 توضع لمصلحة السائحين ؛

 ؛للمجتمعات المحّليةزيادة األمن  )ن( 

 زيادة الشعور بالفخر االجتماعي ؛ )س( 

داها                   )ع(  ة  مراقبة تنمية وأنشطة السياحة ، شاملة إصدار التراخيص والبيان الواضح لحدود الحجم التي يجب إال تتع التنمي
 . السياحية وبيان نوعية السياحة 

فيما يتعلق بتقاسم المنافع الناشئة عن السياحة وعن حفظ التنوع البيولوجي ، مع مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، ينبغي           -23
ال     إنشاء فرص العمل ، تشغيل المنشآت ا          : أن يالحظ أن المنـافع يمكن أن تتخذ أشكاًال شتى ، تشمل ما يلي               ة ، المشارآة في أعم لمحلي

زم من    . ومشاريع السياحة ، التربية والتعليم ، فرص االستثمار المباشر ، الترابط االقتصادي والخدمات اإليكولوجية              ا يل وينبغي إنشاء م
 .آليات أو تطوير ما يوجد منها لجذب المنافع واالستحواذ عليها 

التنوع            أن الرؤية والغايات ستكون أساسًا لالسترا      -24 ق ب ا يتعل ياحة ، فيم تدامة للس ة المس تيجيات الوطنية أو للخطط الرئيسية للتنمي
وجي  وجي  . البيول وع البيول ط التن تراتيجيات وخط ي اس ر ف ًا النظ مل أيض ي أن تش ط ينبغ ذه الخط إن . وه ك ف ى ذل افة إل وباإلض

 .ر في القضايا السياحية االستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنوع البيولوجي ينبغي أن تشمل النظ

ة من جانب الحكومات     . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني            -25 ويمكن أيضا القيام بهذه العملي
ة     . المحلية ، على الصعيد الوطني الضيق ، وتقوم بها المجتمعات على مستواها             م وضع رؤي د ت ات  وفي الحاالت التي يكـون فيها ق وغاي

ات من                  ات والغاي ك الرؤي وجي ، ويمكن أن تؤخذ في الحسبان تل وع البيول ياحة والتن ي ومستوى المجتمعات ، للس على المستوى المحل
 .جانب الحكومات عند إعداد الرؤية والغايات على الصعيد الوطني ، مثًال من خالل عقد ورش على الصعيد المحلي 

 األهداف  -3
ان                      ترآز األهداف على   -26 د تشمل أنشطة واضحة مع بي ات ، وق ة والغاي ة العام  أعمال ترمى إلى تنفيذ عناصر محددة من الرؤي

ي           . الزمن الذي سوف يستغرقه تنفيذها       ى اساس األداء الفعل ة عل ى       (وينبغي أن تكون األهداف قائم اء مسلك تفسيري يساعد عل ثًال بن م
وع     (ن تقوم على أساس العمليات ذاتها   ، وأ ) إيجاد وتطوير خدمات من المرشدين المحليين        ياحة وللتن مثًال إيجاد نظام إداري تشغيلي للس

ياحة            ) . البيولوجي   وآما هي الحال بالنسبة للرؤية والغايات ، من المهم إشراك ومشاورة جميع أصحاب المصلحة ، والسيما صناعة الس
 . ن يتأثروا بتطوير السياحة ، في عملية رسم األهداف ومجتمعات السكان األصليين والمحليين الذين يتأثرون أو يمكن أ

ات                     -27 اط األنشطة والبني ين أنم أن األهداف يجب أن تكون محددة وينبغي أن تشمل مناطق محددة في أصقاع محددة بوضوح ، تب
دابير إدارة الو  . التحتية التي تكون مقبولة وينبغي إيجادها        ان       وينبغي أن تبين أيضا الخطوط العريضة لت ي تكون مناسبة ، مع بي ع ، الت ق

ياحة أو األنشطة                 (األسواق المقصودة    ة اإلخطار ، بالنسبة لمقترحات تطوير الس ك عملي ذآر ذل ا ت من المطلوب مزيد من التفصيل ، آم
 ) .السياحية في مواقع محددة 

 :قد ترغب الحكومات أيضا أن تنظر فيما يلي  -28
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ع المحددة             اتخـاذ تدابير لكفالة إعطاء ا     )أ(  وطني ، للمواق ى الصعيد ال ة عل الزم والمساعدة الحكومي انوني ال العتراف الق

 رى األحيائية ؛كعلى الصعيد الدولي مثل مواقع رامسار أو مواقع التراث العالمي أو مواقع ال

ة ا                 ) reserves(إنشاء محميات    )ب(  ة وتشمل أهداف التنمي رة األحيائي ع الك وم مرت د    تقوم على أساس مفه تدامة وتولي لمس
 إيرادات وفرص عمل للمجتمعات المحلية ، وتعزز تطوير المنتجات المناسبة ؛

انوني    -مثل المراتع الوطنية والمحميات ومواقع الحفظ البحري -تدابير تكّفل حصول المواقع الوطنية       )ج(  راف ق ى اعت  عل
 .مناسب وان تزود بخطط إدارة وتحصل على مساندة سوية من الحكومة

 

 

ة في إدارة                       )د( ع رئيسية للممارسات الطيب ا مواق ة باعتباره تعزيز شبكة المناطق المحمية وتشجيع دور المناطق المحمي
 السياحة المستدامة والتنوع البيولوجي ، مع مراعاة الطائفة الكاملة من فئات المناطق المحمية ؛

ن       )هـ(  زء م ه ج جيع توجي ادية لتش ة االقتص تعمال أدوات السياس ظ     اس اندة الحف و مس ياحة نح ة للس رادات اإلجمالي اإلي
 .واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مثل حفظ المناطق المحمية ، والتعليم ، وبرامج البحث ، وتنمية المجتمعات المحلية 

ستعمال المستدام  تشجيع أصحاب المصلحة وآذلك القطاع الخاص على المساندة الفعالة لحفظ التنوع البيولوجي ، واال              )و( 
 .لعناصره 

ة من جانب الحكومات     . أن الحكومات تقوم في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني            -29 ويمكن أيضا القيام بهذه العملي
م وضع          . المحلية ، على الصعيد الوطني الضيق ، وتقوم بها المجتمعات على مستواها              د ت ا ق ـكون فيه د وفي الحاالت التي ي ى   -افاه عل

 لدى الحكومات عند إعداد  األهدافللسياحة والتنوع البيولوجي ، يمكن أن تؤخذ في الحسبان تلك           -المستوى المحلي ومستوى المجتمعات   
 .....على الصعيد الوطنياهدافها 

 
 التشريع وتدابير الرقابة  -4

ة    خطيط استعمال األراضي وآليات التنظيم المناسبة واألدوات مثل تالوطني الموجود  أن التشريع    -30 اطق المحمي وخطط إدارة المن
املة          ات وأهداف ش ة وغاي ة رؤي ذ أي أن استعراض  . والتقييم البيئي وبناء اللوائح والمقاييس للسياحة المستدامة ، آلها أمور جوهرية لتنفي

ة       : التشريع وتدابير الرقابة يمكن أن تنظر حسب مقتضى الحال في                دابير الرقاب ـداف          التشريع وت ات واأله ة والغاي ذ الرؤي المتاحة لتنفي
يح أو إضافة تشريعات                          الشاملة للسياحة والتنوع البيولوجي ، وفعاليتها، بما في ذلك التطبيق ، وأية فجوات ينبغي التصدي لها ، مثًال بتنق

 .وتدابير رقابة جديدة 

أو /قييم فعالية أية أحكام إلدارة الموارد ، وإمكانية التوصل وأن استعراض التشريع وتدابير الرقابة يمكن أن تشمل أمورًا منها ت        -31
واب           –التملك للمجتمعات    ي هي أب  خصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، لزمام األمور في مجاالت االستعماالت التقليدية الت

كان     ن الس ات م ة للمجتمع وق الجماعي اة الحق ع مراع ة ، م دافهم الثقافي م ، وأه ذه   رزق له ين ه بيل تمك ي س ين ؛ وف ليين والمحلي  األص
 .المجموعات من اتخاذ القرارات بشأن تنمية السياحة وأنشطتها ، من ضمن أشكال أخرى من التنمية واألنشطة في تلك المجاالت 

 :أن التشريع وتدابير الرقابة التي ينظر فيها يمكن أن تشمل تدابير تستهدف ما يلي  -32

  لما يوجد من قوانين ، شاملة مشارآة جميع أصحاب المصلحة ؛التطبيق الفعال )أ( 

 الموافقة وعمليات إصدار التراخيص لتطوير السياحة وأنشطتها ؛ )ب( 

 مراقبة التخطيط وتحديد الموقع ، والتصميم والبناء لمرافق السياحة وبنياتها التحتية ؛ )ج( 

 جي واألنظمة اإليكولوجية ، شاملة المناطق المعرضة للمخاطر ؛إدارة شؤون السياحة فيما يتعلق بالتنوع البيولو )د( 

ياحية                      )هـ(  ات الس ع التنمي تطبيق التقييم البيئي ، شامًال تقييم اآلثار التراآمية واآلثار على التنوع البيولوجي ، بالنسبة لجمي
 المقترحة ، بوصف ذلك أداة لوضع السياسات الالزمة ولقياس وقع تلك األنشطة ؛

ة                    /وضع المقاييس و   )و(  املة في سبيل التنمي أو المعايير الوطنية للسياحة ، التي تدرج في الخطط الوطنية أو اإلقليمية الش
 :المستدامة وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
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 جودة البيئة ومعايير استعمال األرض في المواقع السياحية وحولها ؛ )1(  

ة                  )2( ة والثقافي تدامة البيئي ة لالس رار ، ذات خطوط توجيهي إيجاد عملية لصنع الق
ات         اق الغاي ي نط ًال ، ف ود فع د والموج ياحي الجدي وير الس بة للتط بالنس

 واألهداف المرسومة لمختلف مناطق الموقع ، وفي حدود التغير المقبول ؛

 اإلدارة المتكاملة الستعمال األرض ؛ )ز( 

اطق الساحلية ،             آفالة ت   )ح(  ة ، وإدارة المن ة الزراعي ا التنمي ا فيه دة قطاعات ، بم املة لع ياحة والقضايا الش ين الس رابط ب
 والموارد المائية ، إلخ ؛

ين أهداف السياسة و                   )ط(  د يوجد من تضارب ب ا ق ع             /آليات لحل م ة تأخذ في الحسبان مصالح جمي أو التشريع ، بطريق
 أصحاب المصلحة ؛

ق  )ي(  ـول    تطبي رائب أو جعــ ندات وض ة ، وس تعمال متدرج وم اس املة رس ادية ، ش ، إلدارة ) levies(األدوات االقتص
 شؤون السياحة والتنوع البيولوجي ؛

د   )ك(  رن الواح ال الق وجي وجدول أعم وع البيول ة التن ام اتفاقي ا يتمشى وأحك تدامة بم ياحة المس ة الس وافز لتنمي اء ح إنش
 يات االقتصادية الالزمة ؛والعشرين ، من خالل اآلل

هادات     )ل(  ل خطط إصدار الش ة ، مث ك الخطوط التوجيهي ا يتمشى وتل ة ، بم اع الخاص الطوعي ادرات القط اندة مب مس
ك من                                ر ذل ة ، وغي ادرات اإلدارة من خالل تبرعات مباشرة وخدمات نوعي ياحة ، لإلسهام في مب وتوفير الفرص للقطاع الخاص للس

 لتي تتمشى مع هذه الخطوط التوجيهية ومع السياسات المتصلة بالموضوع ؛المبادرات الطوعية ا

 .تفادي التطوير أو األنشطة السياحية خارج المجاالت المبينة في هذه األهداف  )م( 

ا من  )ن(  ا يتصل به ة وم وارد البيولوجي ع الم ي تتصل بتجمي ة باألنشطة الت ات المتعلق ة المعلوم وفير ومراقب الرصد وت
 .ثقافية ، داخل المواقع السياحية ، واالتجار في تلك الموارد موارد 

ع أصحاب المصلحة ،    . تقوم الحكومات في المعتاد بتنسيق هذه العملية على الصعيد الوطني   -33 ومن المهم إشراك ومشاورة  جمي
ة            أثروا بتنمي أثرون أو يمكن أن يت ذين ت ين ، ال ة استعراض التشريع      وخصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحلي ياحة ، في عملي الس

 .وتدابير الرقابة ، لتقييم وفائها بالغرض وفعاليتها ، واقتراح وضع تشريعات وتدابير جديدة إذا لزم األمر 

 تقييم الوقع  -5
ى أس       -34 وم عل ي أن يق ة ينبغ ة الهّش ة األيكولوجي ي األنظم ياحة ف تدامة للس ة المس بيل التنمي ي س ع ف يم الوق وط "اس إّن تقي الخط

ع              يم الوق ق بتقي ي تتعّل تراتيجي الت ي اإلس يم البيئ ات وفي التقي وجي في التشرع والعملي التنوع البيول ة ب ة إلدراج القضايا المتعلق التوجيهي
ّرر          " البيئي واردة في المق وجي وال وع البيول ة التن رات   ( ألف  6/7وهي الخطوط التوجيهية التي وضعتها إتفاقي عن  الصادر  ) 24-1الفق

 مؤتمر األطراف 

 

ياحة                           -35 ات واألهداف للس ة ، والغاي ة العام رتبط بالرؤي ع الم على الصعيد الوطني ينبغي أن تقوم الحكومات في المعتاد بتقييم الوق
ة ، ومن جانب مجتمعات                         . والتنوع البيولوجي    ة المحلي د الحكوم ى ي  وباإلضافة إلى ذلك قد تتم هذه العملية على مستوى محلي ضيق عل

 .السكان األصليين والمحليين 

أن من يقترحون تطويرات وأنشطة السياحة ينبغي أن يتولوا تقييم الوقع المحتمل لمقترحاتهم وأن يقدموا معلومات عن ذلك من                     -36
 .خالل عملية إخطار 

دمها من يقترحون التطوير               -37 ي يق ع الت يم الوق ات تقي ة عملي ياحية   تقوم الحكومات في المعتاد بتقييم آفاي ذه  . ات أو أنشطة الس وه
ياحة وفي إدارة                                   رة في الس رات ، وتشمل الخب ة من الخب بًا ، وأن يستمد من طائف أهيًال مناس ق مؤهل ت ا فري التقييمات ينبغي أن يقوم به

أثروا بالمقترحات                    وينبغي أن يكون     . التنوع البيولوجي ، وأن يشترك فيها آذلك مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذين يمكن أن يت
 .هناك إمكانية توصل للجمهور إلى الوثائق الخاصة بالموضوع 
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د من دراسات                            -38 إذا آانت المعلومات المقدمة غير آافية ، أو إذا آان تقييم الوقع غير واف ، فعندئذ قد يقتضي األمر إجراء مزي

ك الدراسات ، ويمكن أن تطلب         وقد يطلب من مقدم االقتراح أن يقوم بتلك الدراس . بشأن تقييم الوقع     ام بتل ة القي رر الحكوم د تق ات ، أو ق
زم األمر         وجي ومجتمعات          . أمواًال من مقدم االقتراح لهذا الغرض ، إذا ل وع البيول ديرو التن يهم م ا ف وأصحاب المصلحة األخرون ، بم

أ عن مقترحات                السكان األصليين والمحليين التي يمكن أن يتأثروا بتطوير مقترح ، يجوز أيضا أن                 د ينش ذي ق ع ال اتهم للوق دموا تقييم يق
ك التقييمات في الحسبان من جانب                                ة أن تؤخذ تل دابير لكفال ام أو ت ى أحك اج األمر إل ياحية ، ويمكن أن يحت محددة لتطوير أو أنشطة س

 .صانعي القرار 

ا   . ألمر في عملية تقييم الوقع ينبغي اإلشراك الكامل لمجتمعات السكان األصليين والمحليين الذين يعنيهم ا      -39 راف بم وينبغي االعت
ؤثر في          لديهم من معرفة تقليدية ، وأن تؤخذ تلك المعرفة في الحسبان لتقييم الوقع خصوصًا بالنسبة للمشروعات السياحية الخاصة التي ت

 .مواقعهم المقدسة أو أراضيهم أو مياهم التي يشغلونها أو يستعملونها 

ة                           ينبغي افساح وق   -40 ة في عملي ع أصحاب المصلحة من المشارآة الفعال ين جمي ة تمك ة لكفال ت آاف للنظر إلى الظروف المختلف
م              . صنع القرار ، بالنسبة ألي مشروع يستعمل المعلومات المستمدة من تقييم الوقع              اح وسهل الفه ك المعلومات بشكل مت وينبغي تقديم تل

 .م األمر لجميع أصحاب المصلحة المختلفين الذين يعنيه

 :أن وقع السياحة فيما يتعلق بالبيئة والتنوع البيولوجي يمكن أن يشمل ما يلي  -41

املة شبكات الطوق                   )أ(  ة ش ات التحتي وفير البني ك من ت ر ذل ياحية وغي واء والمرافق الس وارد لإلي استعمال األرض والم
 والمطارات والموارد البحرية ؛

 ؛) مثًال استعمال الرمل من الشواطئ ، والحجر الجيري من األجراف ، واألخشاب  (استخراج واستعمال مواد بناء ، )ب( 

ة              )ج(  اه من األراضي الرطب زع األشجار وصرف المي ل ، تشمل ن ة والموائ أضرار أو دمار تلحق باألنظمة اإليكولوجي
 واالستعمال المكثف أو غير المستدام لألرض ؛

 تزايد خطر الحت والتآآل ؛ )د( 

 ، وزعزعة المسلك الطبيعي وإمكان التأثير في معدل الوفيات وفي النجاح التناسلي ؛) wild(ازعاج األنواع اآلبدة  )هـ( 

 إدخال تعديالت على الموائل واألنظمة اإليكولوجية ؛ )و( 

 أخطار إشعال الحرائق ؛ )ز( 

ة     مثًال من(االستعمال غير المستدام للفلورا والفونا من جانب السائحين          )ح(  ات ، أو شراء أدوات تذآاري  خالل قص النبات
مصنوعة من الحياة اآلبدة ، خصوصًا من األنواع المعرضة للمخاطر مثل األجراف المرجانية وأصداف السالحف ، أو من خالل صيد                       

 ؛) غير مسموح به وإطالق النار وصيد األسماك 

 تزايد خطر أدخال أنواع غريبة ؛ )ط( 

 لماء من جانب السياحة ؛تكثيف الطلب على ا )ي( 

 استخراج المياه الجوفية ؛ )ك( 

 ؛والتلويث بمياه المجاري) الماء العذب ، المياه الساحلية (تدهور جودة الماء  )ل( 

 الموائل المائية ؛) Eutrophication(تخثث  )م( 

 أدخال وسائط عدوى ؛ )ن( 

 لتخلص منها ؛توليد مياه مجاري أو مياه مستهلكة ، والتعامل بها وا )س( 

 النفايات الكيماوية والمواد السامة ومواد التلويث ؛ ) ع( 

 ؛) القمامة (النفايات الجامدة  )ف( 

 تلويث األرض والمياه وموارد المياه العذبة ومياه البحر ؛ )ص( 

ة ، و           ) الدفيئة  (التلويث وإنتاج غازات الصوبة      )ق(  رًا وبالسكك الحديدي وًا وب ى المستوى    الناشئة عن السفر ج رًا ، عل بح
 المحلي والوطني والعالمي ؛
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 الضوضاء ؛ )ر( 

 :أن الوقع االجتماعي االقتصادي والثقافي المتصل بالسياحة يمكن أن يشمل ما يلي  -42

 ؛) مثًال الدعارة المحلية ، انتشار المخدرات إلى أخره (تدفق الناس من الخارج والتدهور االجتماعي  )أ( 

 ألطفال والشباب ؛الوقع على ا )ب( 

رادات      )ج(  التعرض لمضار التغييرات في تدفق السائحين القادمين من الخارج ، وهو أمر قد يؤدي إلى ضياع مفاجئ لإلي
 .واألعمال في أوقات الكساد 

 ؛والقيم الثقافيةالوقع على المجتمعات المحلية  )د( 

 ؛المحليةالثقافية الصحة وسلمة النظم الوقع على  )هـ( 

 الصراعات بين األجيال ، وتغير العالقات بين الجنسين ؛ )و( 

 تآآل الممارسات ونظم العيش التقليدية ؛ )ز( 

واقعهم المقدسة ،             )ح(  ى م ذلك إل واردهم وآ ضياع إمكانية توصل مجتمعات السكان األصليين والمحليين إلى أرضيهم وم
 .شهم التقليدي التي هي جزء ال يتجزأ من معرفتهم التقليدية ومن أنماط عي

 :أن المنافع المحتملة من السياحة قد تشمل ما يلي  -43

 إيجاد إيرادات لصيانة المناطق الطبيعية ؛ )أ( 

 :اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية ، مثًال باألمور اآلتية  )ب( 

 تمويل إنشاء بنيات تحتية وخدمات ؛ )1(  

 إيجاد فرص أعمال ؛ )2(  

 ير أموال إلنشاء أو صيانة الممارسات المستدامة ؛توف )3(  

 توفير طرائق بديلة وتكميلية للمجتمعات ، للحصول على إيرادات من التنوع البيولوجي ؛ )4(  

 توليد إيرادات ؛ )5(  

 التعليم والتمكين ؛ )6(  

افع مباشرة الستحداث منتجات أخرى متص                   )7(   ع        إيجاد منتج بدئي يمكن أن تنشأ عنه من ه سواء في الموق لة ب
 نفسه أو على النطاق اإلقليمي ؛

 .رضي السياح واآتساب خبرة في المقاصد السياحية  )8(  

 
 إدارة الوقع وتخفيف الوقع -6

أ                      -44 د تنش أن إدارة الوقع أمر جوهري للتفادي أو للتخفيف من أية أضرار محتملة لحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام ، ق
ن ا  ياحية    ع طة الس وير أو األنش ك        . لتط ر أن تل ع ، غي ات إلدارة الوق من مقترح د تتض ياحية ق طة الس وير أو األنش ات التط واقتراح

ولذا فإن جميع أصحاب المصلحة ،   . المقترحات قد ال تكون حتمًا أمورًا تعد آافية للتصدي للوقع المحتمل حدوثه على التنوع البيولوجي      
ة إلدارة                           وخصوصًا الحكومات التي     ى أن تنظر في نهوج مختلف اج إل ياحة وأنشطتها ، سوف تحت ى تطوير الس املة عل تمارس رقابة ش

رًا     .الوقع ، وقد تكون الزمة في أي موقف معين           ًا مباش وّفر زخم  وينبغي بصفة خاصة أن تعي الحكومات ان صياغة السياحة يمكن أن ت
ة         لحفظ األنظمة اإليكولوجية الهّشة وذلك بمساندة أ       نشطة السياحة المستدامة التي لها مصلحة تجارية مباشرة في حفظ األنظمة األيكولوجي

 .الهّشة في حالة جيدة

 Recreation(مثًال     فرص الترويح (ينبغي تخطيط وإدارة السياحة باستعمال المنهجيات المقبولة دوليًا في شؤون التخطيط  -45
Opportunity Spectrum (  ر المق ول  وحدود التغي ة المعرضة     ) . Limits of Acceptable Change(ب ة اإليكولوجي وفي األنظم
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ا                      للمخاطر ، القائمة على أساس تلك المنهجيات وعلى أساس المعلومات الخلفية المتصلة بالموضوع ، ينبغي تقييد السياحة بل ينبغي منعه

 .في الحاالت التي يلزم فيها المنع 

اد أنشطة مناسبة     :  أمورًا منها ما يلي أن إدارة الوقع يمكن أن تشمل     -46 تدابير لتحديد مواقع تطوير السياحة وأنشطتها ، تشمل إيج
ى المقاصد                                  ائحين إل واج الس دفقات أف ى ت ة عل دابير للرقاب اذ ت ياحة ، وأتخ في مواقع معينة شتى ، والتمييز بين وقع أنماط مختلفة من الس

م ، ووضع حدود       السياحية وحولها ، والمواقع الرئيسية ، للت    ا يحقق تخفيف وقعه شجيع على سلوك مسلك مالئم من جانب السائحين ، بم
 .بأعداد الزائرين ولوقعهم في حدود التغير المقبول في أي موقع 

 .إدارة الوقع المتعلق باألنظمة اإليكولوجية العابرة للحدود ، وباألنواع المهاجرة ، أمر يقتضي التعاون اإلقليمي  -47

 .ك جاحة إلى تبين من سيكونون مسؤولين عن تنفيذ إدارة الوقع ، وتبين الموارد التي سيحتاج األمر إليها إلدارة الوقع هنا -48

دة واآتساب دروس                         -49 ال لسياسات وممارسات جي ذ الفع أن إدارة الوقع لتطوير السياحة وأنشطتها يمكن أن تشمل الوضع والتنفي
 :تغطي مجاالت شتى ، ومنها ما يلي 

ا                               )أ(  ي يمكن أن يكون له ى أخره ، الت ل ، إل رحالت وسفن النق املة ال واج السياح ، ش مراقبة وقع التدفقات الرئيسية ألف
 تأثيرات خطيرة على المقاصد السياحية ، حتى إذا آانت تلك المقاصد ال تدار إال لفترات قصيرة؛

ة            )ب(  ى األنظم ياحة             تخفيض وقع األنشطة خارج المناطق السياحية عل ة للس ا ، ذات أهمي ة أو غيره ة المتاخم اإليكولوجي
 ؛)مثًال التلويث الناشئ عن أنشطة زراعية قريبة أو عن صناعات استخراجية قد يؤثر في مناطق التطوير السياحي (

 ؛) مثًال األراضي والتربة والطاقة والماء(االستعمال المسؤول للموارد الطبيعية  )ج( 

 ؛) مثًال النفايات الجامدة والسائلة ، واالنبعاثات في الجو ،   والنقل (والمنع للتلويث والنفايات التخفيف والتقليل  )د( 

ات                       )هـ(  اج األنظف ، وتستعمل تكنولوجي نهج االنت ة ، وتأخذ ب ة اإليكولوجي تعزيز تصميم مرافق تكون أجدى من الناحي
ي            سليمة من الناحية البيئة ، خصوصًا لتخفيض انبعاثات ثاني أ          آسيد الكربون وغيره من غازات الصوبة والمواد المستنفدة لألوزون ، الت

 تحددها االتفاقات الدولية ؛

 حفظ الفلورا والفونا واألنظمة اإليكولوجية ؛ )و( 

ة نتيجة           )ز(  واع الغريب ة و        منع دخول األن اظر الطبيعي ر المن اء وتغيي ات             للبن ثًال عملي ك م ياحية ، ويشمل ذل لألنشطة الس
 حن المتصلة بالسياحة ؛الش

 حفظ المناظر الطبيعية والتراث الثقافي والطبيعي ؛ )ح( 

اون مع                 )ط(  ك المشارآة والتع ة ، ويشمل ذل احترام سالمة الثقافات المحلية وتفادي اآلثار السلبية على الهياآل االجتماعي
رام المو             ة احت دابير لكفال ار                 مجتمعات السكان المحليين واألصليين ، واتخاذ ت ع اآلث ادة ، ومن ع ع ك المواق ع المقدسة ومن يستعملون تل اق

ى                           لبية عل ار الس ع اآلث ذلك من ين ، وآ السلبية عليهم وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 موارد إعاشتهم ؛

 حلية ؛استعمال المنتجات والمهارات المحلية ، وتوفير العمالة الم )ي( 

تعزيز السلوك السوي من جانب السائحين ، في سبيل تخفيف آثارهم المناوئة ، وتشجيع آثارهم اإليجابية ، من خالل                      )ك( 
 التعليم والتفسير واإلرشاد وغير ذلك من وسائل التوعية ؛

 جعل االستراتيجيات والرسائل في مجال التسويق متمشية مع مبادئ السياحة المستدامة ؛ )ل( 

تعمال     )م(  اء أو اس اء إنش د تحدث أثن ات ق وارئ أو إفالس وادث وط ن ح ا يحدث م ع م ل م وارئ للتعام وضع خطط ط
 المرافق وقد تهدد البيئة وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ؛

اء  )ن(  ودة ، وآف ياحية الموج تعراض األنشطة والتطويرات الس ة ، واس ة والثقافي تدامة البيئي ة االس ق إدارة مراجع ة تطبي
 الوقع على األنشطة والتطويرات السياحية الجارية ؛

دابير                )س(  ك الت اندة تل ل المناسب لمس ك    . اتخاذ تدابير تخفيف من الوقع الذي يحدث ، وإيجاد التموي وينبغي أن تتضمن تل
لبية                  ار س ة             التدابير وضع وتنفيذ تدابير تعويضية في الحاالت التي أدت فيها السياحة إلى آث ة االجتماعي ة والحال ى الثقاف ة وعل ى البيئ  -عل

 .االقتصادية ، مع مراعاة مبدأ أن من يقوم بالتلويث يجب أن يقوم بالدفع 
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ا المقترحات ، ومع أصحاب المصلحة         -50 ؤثر فيه أن الحكومات ، في تعاون مع مديري التنوع البيولوجي ومع المجتمعات التي ت

ه      اآلخريين ، يقومون في المعتاد ب      دخل في االقتراحات المنظور في . تقييم الحاجة إلى إدارة الوقع باإلضافة إلى أية تدابير إدارية أخرى ت
 . وينبغي أن يفهم جميع أصحاب المصلحة أهمية هذه اإلدارة للوقع 

تدام ، مع      يمكن أن تساعد صناعة السياحة على تعزيز سياسات الشرآات المتعلقة بالسياحة المستدامة وبالتنوع الب              -51 يولوجي المس
 . رسم أهداف محددة ، ورصد ما يحرز من تقدم وتبليغه إلى الجمهور ، بشكل منتظم 

 صنع القرار  -7
 :سوف تتخذ مقررات بشأن الموافقة أو بشأن غير ذلك من المواقف بالنسبة ألمور شتى ، ومنها ما يلي  -52

  البيولوجي ؛االستراتيجيات والخطط الوطنية للسياحة والتنوع )أ( 

مقترحات لتطوير السياحة وأنشطتها في مواقع معينة فيما يتصل بالتنوع البيولوجي ، وهي مقترحات تقدم عن طريق          )ب( 
 عملية اإلخطار ؛

 آفاءة تدابير إدارة الوقع المتصلة بالوقع المتوقع حدوثه من جراء تطوير السياحة وأنشطتها ؛ )ج( 

 .رصد والتبليغ وافية وعلى وتيرة آافية من التقارب الزمنيال بّد أن تكون أنشطة ال )د( 

غير أنه من المعترف ). أو تتخذها سلطات محددة تعينها الحكومات(أن الحكومات هي التي تتخذ تلك المقررات في نهاية األمر   -53
وع  به أن التشاور الفعال مع المجتمعات ومع المجموعات التي تتأثر بالسياحة ، ومشارآتها ، بم  ا في ذلك إسهامات محددة من مديري التن

ين           ة صنع            . البيولوجي ، ومن مجتمعات السكان األصليين والمحلي ام لعملي ي واسع ، هي أساس ه ـاع الخاص بمعن ـن القطــ ذلك مـ وآ
ات أصحاب المصلحة               . القرار وذات أهمية حرجة للتنمية المستدامة        رار في استعمال عملي أداة     وينبغي أن ينظر صانعو الق ددين آ  المتع

 .لصنع القرار 

ة لإلخطار      . ينبغي أن تكون عملية صنع القرار شفافة وخاضعة لمساءلة وأن تطبق النهج التحوطي     -54 ات قانوني اد آلي وينبغي إيج
 .وللموافقة على مقترحات تطوير السياحة ، وآفالة تنفيذ شروط مقترحات التطوير المعتمدة 

ة                      بالنسبة لمقترحات تطوير   -55 ديم المعلومات المبين راح تق دمي االقت  السياحة وأنشطتها في مواقع معينة ، يطلب في المعتاد من مق
ى تطويرات القطاع                  . في عملية اإلخطار     ذلك عل وينبغي أن ينطبق ذلك أيضا مشروعات القطاع العام في التطوير والبنيات التحتية ، وآ

 . مكونات أية عملية لصنع القرار وينبغي أن يكون تقييم الوقع مكونة من. الخاص 

ياحة                    -56 . ينبغي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف الكامل وفي األوان الالزم عن معلومات المشروعات المتعلقة بمقترحات تطوير الس
ؤثر ف                    يهم المشروعات ،    وينبغي أن يشمل صنع القرار الموافقة المسبقة عن علم من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين الذين ت

ي             ا يل ا م ين في              : في سبيل آفالة أمور شتى ومنه دى مجتمعات السكان األصليين والمحلي ي ل د والممارسات الت ة والتقالي رام المعرف احت
ال                زم األم  . مجال العرف والتقاليد ، وتوفيرالتمويل الوافي والمساندة التقنية الالزمة لتلك الجماعات ، آي تساهم على نحو فع ام  ويل ر القي

ك آأساس                   بعملية تشاور آاملة مع مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، على أساس إتاحة جميع المعلومات المتصلة بالموضوع ، وذل
 .الزم لصدور االتفاق المسبق عن علم 

ي    أن المقررات ينبغي أن تشمل استعراض آفاية المعلومات المتاحة ، التي يمكن أن تغطي أمورًا شتى و      -57 ا يل ا م معلومات  : منه
ا ، ومعلومات عن المستوطنات                   ا ونوعهم ياحية المقترحة ، وحجمه خط األساس ، تقييم الوقع ، معلومات عن التطويرات واألنشطة الس

 . والمجتمعات البشرية التي يمكن أن تتأثر 

ذل األنشطة ، أو في            في الحاالت التي ال تتوفر فيها معلومات آافية عن السياق الموجود أو معلومات               -58 خط األساس ، في وقت ب
رار ، يمكن                                   اذ ق ان اتخ وجي ، إلمك وع البيول ياحة والتن املة للس ات واألهداف الش ة والغاي افي للرؤي ا الوضع الك الحاالت التي لم يتم فيه

 .يفاؤها الغايات الشاملة ، أو است/إرجاء القرارات رثيما تتوفر المعلومات الكافية وريثما ما يتم وضع الخطط

عند صنع القرار يمكن وضع شروط ألية موافقات تصدر ، تشمل الشروط المتعلقة بإدارة السياحة بشأن تفادي الوقع السلبي أو      -59
رار    . التخفيف منه على التنوع البيولوجي ، وفي سبيل إنهاء األنشطة السياحية في حالة الكف عن عمليات التطوير               ويستطيع صانعو الق

د من                  ، حسب مقتض   ى الحال ، أن يطلبوا مزيدًا من المعلومات من الجهة التي تقدم االقتراحات ؛ ويجوز إرجاء اتخاذ قرار ريثما يتم مزي
 .البحث في خط األساس ، من جانب وآاالت أخرى؛ آما يجوز رفض الموافقة 

 التنفيذ  -8
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تراتيجية أ            -60 ة      أن التنفيذ يأتي عقب قرار بالموافقة على اقتراح أو اس التطوير         . و خطة معين ائم ب إن الق ك ، ف ر ذل ذآر غي م ي ا ل وم
ذلك إخطار  /و نهم آ ة يمكن أن يقتضي م ذه العملي ة ؛ وآجزء من ه ال لشروط صدور الموافق يكون مسؤوًال عن االمتث أو بالتشغيل س

ا في                            ة ، بم ا أي موافق ي صدرت به ال للشروط الت اق في االمتث ة عن أي اخف ة ، و    السلطة الحكومية المعين اء العملي ا شروط إنه ة  /ه أو أي
ر المنظورة و              ة غي وجي        /تغيرات في الظروف ، شاملة الظروف البيئي وع البيول اردة أو معرضة           (أو قضايا التن واع ن ثًال استكشاف أن م

 ) .للخطر لم تكن مسجلة في االقتراح األصلي أو تقييم الوقع األصلي 

ي مشروع معتم  -61 رات ف ادات نظر أو تغي ة إع ا اإلضافات وأي ا فيه ا  /د ، بم ق عليه ي أن تواف ي األنشطة ، ينبغ رات ف أو التغي
 .السلطات المعينة ، قبل البناء 

اعلين                        -62 زمهم مساعدة بوصفهم ف د تلت أن خطط التنفيذ ينبغي أن تعترف بأن المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة ق
 .الكافية للتنفيذ وللمشارآة الفعالة في التنفيذ ، وينبغي أن يكفلوا توفر الموارد 

إدارة شؤون                              -63 ى من يقومون ب اتهم وشواغلهم إل ة لألعراب عن رغب ينبغي أن يعطي أصحاب المصلحة المحليون فرصة دائم
طتها   ياحية وأنش ق الس ي يستعرض    . المراف ذ ، آ أن التنفي ة بش ات الواضحة والوافي وفير المعلوم ي ت ة ، ينبغ ذه العملي ن ه زء م ها وآج

 .أصحاب المصلحة ، وفي أشكال يسهل عليهم فهمها 

ة                      -64 يجب آفالة إتاحة المعلومات عن السياسات والبرامج والمشروعات وعن تنفيذها ، بما فيها المعلومات عن الخطوط التوجيهي
ومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي الموجودة أو المستقبلة ، آما ينبغي تشجيع تبادل المعلومات ، مثًال من خالل آلية غرفة تبادل المعل             

. 

 الرصد والتبليغ -9

وجي                 -65 وع البيول ياحة والتن ة إلدارة شؤون الس ى المدى       . من الالزم إيجاد نظام للرصد والرقاب يم عل زم إجراء الرصد والتقي ويل
ة آي         الطويل ، فيما يتعلق بوقع السياحة على التنوع البيولوجي ، وينبغي أن يراعى في ذلك ا                لزمن الالزم للتغيرات في النظم اإليكولوجي

ورًا                   . تصبح تلك التغييرات باديًة للعيان       أ ظه ار األخرى أبط ا تكون اآلث ار بسرعة ، بينم ى    . وقد تظهر بعض اآلث يم عل والرصد والتقي
ياحية                       أ عن األنشطة والتطويرات الس د تنش ي ق ة الت ار المناوئ ى      المدى الطويل هما وسيلة لتبين اآلث وجي ، حت التنوع البيول ق ب ا يتعل فيم

 .يمكن اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة تلك اآلثار والتخفيف منها 

 :أن الرصد والرقابة فيما يتعلق بإدارة السياحة والتنوع البيولوجي ، يشمالن أمورًا منها المجاالت الرئيسية اآلتية  -66

دة         )أ(  ياحة المعتم ة ،                       تنفيذ تطويرات أو أنشطة الس رار بالموافق د صدور الق د وضعت عن ة شروط تكون ق اًال ألي  ، إمتث
 واتخاذ التدابير الالزمة في حاالت عدم االمتثال ؛

 .وقع األنشطة السياحة على التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية ، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية  )ب( 

 خصوصًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ؛آثار السياحة على السكان المحيطين ،  )ج( 

الد                      )د(  واج السياح ، من ب دفق أف األنشطة واالتجاهات السياحية العامة ، شاملة الرحالت السياحية والمرافق السياحية وت
 المصدر وإلى بالد التلقي ، شامًال ما يحرز من تقدم نحو السياحة المستدامة ؛

ادة إنعاش      تخفيف التهديدات على التنوع البيولوجي      ضوح في سبيل الحفظ او      اهداف وخطوات محّددة بو    )هـ(  وحفظ أو إع
 .األنظمة اإليكولوجية وللسياحة

ة صدرت      )و(  ة موافق ة بأي روط المرتبط ال ، للش ق حسب مقتضى الح ال والتطبي ات  . االمتث وم المجتمع وز أن تق ويج
 جهم إلى السلطات الحكومية المعينة ؛وغيرها من أصحاب المصلحة برصد الموضوع وإبالغ نتائ

ة بأخطار                        -67 وا بصفة منتظم ياحية أن يقوم ينبغي أن يطلب من القائمين بالتطوير أو بالتشغيل في المرافق السياحية واألنشطة الس
ة فيما يتصل بمرافق   السلطات المعينة والجمهور عن امتثالهم للشروط التي صدرت بها الموافقات ، وعن أحوال التنوع البيولوجي والبيئ             

 .وأنشطة السياحة التي هم مسؤولون عنها 

ة            -68 دل عن الكيفي اد مؤشرات ت قبل بدء أية تطويرات في األنشطة السياحية ينبغي وضع نظام شامل للرصد واألخطار ، مع إيج
ى جانب إي                     وجي ، إل وع البيول ى التن دات عل التخفيف من التهدي ياحية ب ة       التي تقوم بها الخطوات الس اييس يمكن قياسها من الناحي اد مق ج

ة           رات المقبول ات التغي يهم مجتمعات                           . الكمية ، تبين عتب ا ف ع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بم اون مع جمي ك في تع تم ذل وينبغي أن ي
 .السكان األصليين والمحليين 
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ة     ينبغي تبين ورصد المؤشرات التي تغطي جوانب إدارة  التنوع البيولوجي والسياح       -69 املة الجوانب االجتماعي تدامة ، ش  -ة المس

 ) :على سبيل التمثيل وليس الحصر (االقتصادية والثقافية ، على األصعدة العالمي والوطني والمحلي ، وينبغي أن تشمل ما يلي 

 حفظ التنوع البيولوجي ؛ )أ( 

 ؛) على المدى الطويل والمدى القصير(توليد إيرادات عن السياحة  )ب( 

 سبة اإليرادات السياحية المحتفظ بها في المجتمع المحلي ؛ن )ج( 

 آفاءة عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في إدارة التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة ؛ )د( 

 آفاءة  إدارة الوقع ؛ )هـ( 

 إسهام السياحة في تحقيق رفاه السكان المحليين ؛ )و( 

 وقع الزائرين ورضى الزائرين ؛ )ز( 

ا                  -70 وب تجميعه ة        . إن رصد النتائج أمر يرتهن إلى حد بعيد بالمجموعة الوافية من البيانات المطل ة بشأن آيفي والخطوط التوجيهي
ة قياسية وشكل           . تجميع البيانات بطريقة يمكن استعمالها لتقييم الوقع مع مضى الزمن ، ينبغي وضعها               ع في الرصد عملي وينبغي أن تتب

 .أساس إطار يشمل البرامترات المتعلقة بالوقع  االجتماعي واالقتصادي والبيئي والثقافي قياسي ، يقوم على 

واع المعرضة                   -71 ينبغي أن يشمل الرصد والرقابة فيما يتعلق بالوقع على التنوع البيولوجي ، األنشطة التي تبذل لكفالة احترام األن
ذا الموضوع           ال                    للخطر ، بموجب االتفاقات الدولية الخاصة به ياحية ، واالمتث ة نتيجة لألنشطة الس واع غريب ة دون دخول أن  ، والحيلول

 .للقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالتوصل إلى الموارد الجينية وبمنع نقل الموارد الجينية ، غير المشروع وغير المرخص به 

رصد والتقييم وضع واستعمال األدوات المناسبة لرصد           فيما يتعلق بمجتمعات السكان األصليين والمحليين ، ينبغي أن يشمل ال           -72
ة     رفتهم التقليدي ى مع نهم الصحي ، وعل ذائهم وأم ى غ ًا عل ة ، خصوص ات األصلية والمحلي ى اقتصاد المجتمع ياحة عل ع الس يم وق وتقي

ة      ذار المبكر ينبغي وضعها         . وممارستهم وطرائق عيشهم التقليدي ة األن ة استعمال المؤشرات وأنظم حسب متقضى الحال ، مع     وأنظم
ي توضع في ظل                              ة الت ين ، والخطوط التوجيهي دى السكان األصليين والمحلي ي ل مراعاة المعرفة التقليدية واالبتكارات والممارسات الت

ة بإتاحة الفرص لمجتمعات السك                 . اتفاقية التنوع البيولوجي وتتعلق بالمعرفة التقليدية        دابير الكفيل ذلك الت ان األصليين   وينبغي أن تتخذ آ
 . والمحليين الضالعين في األنشطة السياحية أو المتأثرين بها ، للمشارآة الفعالة في الرصد والتقييم 

ع السياحي يمكن أن تتخذها                    -73 أن رصد الشروط واالتجاهات العامة المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي ، وآذلك االتجاهات والوق
ة            . المعينون إلدارة التنوع البيولوجي     الحكومات ، بما فيها المديرون       وقد يقتضي األمر تصحيح تدابير اإلدارة ، حيثما تكتشف آثار مناوئ

ائج          . على التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية       ى أساس نت ك التصحيحات عل ويجب أن تقوم الحاجة إلى تلك التصحيحات وطبيعة تل
أو بالتشغيل ، /ئج عن طريق حوار مع جميع أصحاب المصلحة ، بما فيهم القائمون بالتطوير و         الرصد ، ومن المهم أن يتم تحديد تلك النتا        

ك من أصحاب المصلحة                        ر ذل ك المرافق واألنشطة ، وغي أثرة بتل ياحية ، والمجتمعات المت وينبغي أن تكون   . للمرافق واألنشطة والس
 .عملية الرصد شاملة ألصحاب مصلحة متعددين وأن تكون شفافة 

 اإلدارة التواؤمية  -10
ة ، وعدم وجود                -74 ة اإليكولوجي ة لألنظم دة والديناميكي ة المعق أن نهج األنظمة اإليكولوجية يقتضي إدارة تواؤمية لمعالجة الطبيع

ة       . معرفة آاملة أو تفهم آامل لطريقة عمل تلك األنظمة           ر خطي ر  ) non-linear(وعمليات األنظمة اإليكولوجية آثيرا ما تكون غي وآثي
ين      . ما تظهر تأخيرات زمنية في نتيجة تلك العمليات       ى عدم اليق ى مفاجآت وإل وينبغي  . وتكون النتيجة حدوث فترات انقطاع ، تؤدي إل

ق العمل    " أن تكون اإلدارة تواؤمية آي تستطيع االستجابة لعدم اليقين هذا وأن تتضمن عناصر من          تعلم عن طري ة    " ال من خالل التغذي
امًال                      . بحوث  المرتدة لل  ات آ وقد يقتضي األمر اتخاذ تدابير حتى إذا آانت العالقة بين األسباب والنتائج لم تثبت بعد من الناحية العلمية اثب

.31/ 

ة ،            . أن عمليات ووظائف األنظمة اإليكولوجية معقدة ومتباينة         -75 ا مع الظروف االجتماعي ا تفاعله ين فيه ومما يزيد من عدم اليق
ي ينبغي    ى نحو أفضل    الت م عل ات         . أن تفه ى تحوير المنهجي م ، تساعد عل ة تعل ة عملي ة اإليكولوجي د أن تتضمن إدارة األنظم ذا فالب ول

 .وينبغي أن تراعي تمامًا اإلدارة المتوائمة النهج التحوطي . والممارسات آي تتواءم مع الطريقة التي يتم بها إدارة ورصد تلك األنظمة 

                                                 
تصميم نظام الرصد وينبغي . أن الرصد في مواقع التراث العالمية ينبغي تصميمه بحيث يشمل أيضا معايير التراث العالمي التي قيد الموقع على أساسها  /  31

 .بحيث يسهم في التبليغ الدوري بشأن التراث العالمي ، الذي يرمي إلى تجميع معلومات عن حالة صيانة الموقع المذآور 
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د                            ينبغي أن تصمم برا    -76 ذي يعتم ى أساس العمل ال وم عل دًال من أن تق ع ، ب ر متوق مج التنفيذ بحيث تستطيع التكيف مع ما هو غي

 . على االعتقاد في امور يقينية 

ة                      -77 وارد الطبيعي البد في إدارة األنظمة اإليكولوجية من االعتراف بتنوع العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في استعمال الم
 . ذلك االستعمال واستدامة

ذها               -78 ة              . وعلى غرار ذلك توجد حاجة إلى المرونة في رسم السياسة وتنفي ي ال مرون د والصارمة الت ة األم ررات الطويل أن المق
ه                 . فيها ، قد ال تصلح أو تكون مدمرة          ا تؤدي من  وينبغي النظر إلى إدارة األنظمة اإليكولوجية باعتبارها تجربة طويلة األمد تنبني على م

ق الفعل         " وسيكون نهج   . نتائج آلما تقدمت شؤون تلك اإلدارة        تعلم عن طري ة عن أفضل              " ال ًا للمعلومات الآتساب معرف مصدرًا هام
درات                 . طريقة لرصد نتائج اإلدارة وتقييم مدى إدراك الغايات المرسومة           ز ق اد أو تعزي ه إيج د يكون من المرغوب في وفي هذا الصدد ق

ع ،             . يل الرصد   لدى األطراف في سب    ين مختلف الموافق ة ب تعلم شؤون اإلدارة المتوائم ك ينبغي أن توضع محفظات ل ى ذل وباإلضافة إل
 .حتى يمكن إجراء المقارنات وتعلم الدروس 

ع أصحاب المصلحة ف                       -79 ي أن تنفيذ اإلدارة المتوائمة فيما يتعلق بالسياحة والتنوع البيولوجي أمر يقتضي التعاون النشط من جمي
وقد يقتضي الوقع على التنوع البيولوجي في موقع        . السياحة ، وخصوصًا من يعملون في القطاع الخاص ، مع مديري التنوع البيولوجي              

ى                   د يقتضي ، عل د من الضرر ، وللسماح بحدوث االسترداد ، وق ة دون أحداث مزي معين الحد السريع من زيارات السياح له ، للحيلول
ذه الحاالت                 . ضًا لمجموع تدفق أفواج السياح      المدى األطول ، تخفي    ل حساسية ، في ه اطق أق ائحين نحو من ه الس . وقد يمكن إعادة توجي

وع                         ديري التن ياحة وم ديري الس ين م ًا ب اعًال وثيق وجي تف وع البيول ياحة والتن ين الس وازن ب ى ت اظ عل ع الحاالت سيقتضي الحف وفي جمي
 .  وضع إطر مناسبة لإلدارة والحوار البيولوجي ، ومن المرجح أن يقتضي األمر

د أذن من                     -80 ع أصحاب المصلحة اآلخريين ، الب أن الحكومات ، شاملة المديرين المعينين للتنوع البيولوجي ، في ترابط مع جمي
ا                ق األهداف المتفق عليه د ينطوي    . أن يتخذوا التدابير الالزمة للتصدي للمشكالت التي تصادف وأن يظلوا سائرين على طريق تحقي وق

التطوير أو بالتشغيل            ائم ب ذلك على تغيرات وإضافات للشروط التي صدرت بها الموافقة األصلية ، ويقتضي المشارآة والتشاور مع الق
 .للمرافق واألنشطة السياحية المعنية ، ومع المجتمعات المحلية 

الرقابة على إدارة أي موقع محدد ، بما فيهم الحكومات المحلية يمكن أيضًا القيام باإلدارة التواؤمية من جانب آل من لهم سلطة       -81
 .ومجتمعات السكان األصليين والمحليين ، والقطاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية ، والمنظمات األخرى 

 .  الخبرة المكتسبة إذا لزم األمر قد يلزم استعراض األطر القانونية وتعديلها ، آي تساند اإلدارة التواؤمية ، مع مراعاة  -82

 عملية اإلخطار ومقتضيات اإلعالم  -جيم 
ة          -83 ينبـغي تقديم المقترحات المتعلقة بتطويرات وأنشطة السياحة في مواقع معينة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، عن طريقة عملي

ة     وعلى هذا األساس فإن هذه العملية هي همزة الوصل بين ما يقترحون األنشط          . اإلخطار   ين خطوات عملي ياحية ، وب ة والتطويرات الس
ع وصنع               . اإلدارة اآلنفة الذآر   يم الوق ة اإلدارة  لتقي ى روابط محددة بخطوات في عملي ة اإلخطار تنطوي عل إن عملي وبصفة خاصة ف

وطني     ي وال ي واإلقليم ع المحل بان الوق ي الحس ذ ف ي أن تأخ رار ، وينبغ روعات ا . الق ون المش ن يقترح ي لم يهم  وينبغ ا ف ياحية ، بم لس
يهم                                  ا ف أثروا ، بم ذين يمكن أن يت ع أصحاب المصلحة ال امًال وفي الوقت المناسب لجمي الوآاالت الحكومية ، أن ترسل إخطارًا مسبقًا آ

 .المجتمعات من السكان األصليين والمحليين ، بالتطويرات المقترحة ، وذلك عن طريق عملية رسمية للموافقة السابقة عن علم 

 :أن المعلومات التي ينبغي تقديمها آجزء من اإلخطار يمكن أن تشمل ما يلي  -84

م اقتراحه ومن            )أ(  حجم وأنواع التطويرات أو األنشطة السياحية المقترحة ، بما فيها موجز للمشروع المقترح ، ولماذا ت
ذين يمكن أن      الذي اقترحه ، والنتائج المتوقعة والوقع المحتمل ، ووصف لمراحل التنفيذ ولله      ان أصحاب المصلحة ال ياآل المختلفة ، وبي

 يكونوا ضالعين في آل مرحلة ؛

ي    )ب(  ائدة ف ات الس ى أساس الظروف واالتجاه ة ، عل ياحية المقترح طة الس ويرات أو األنش بة للتط ل السوق بالنس تحلي
 .السوق 

ة     الوصف الجغرافي ، شامًال المناطق التي يكون فيها فرص للترفيه ،           )ج(  ات التحتي ياحية وإنشاء البني وتبين األنشطة الس
 .، وتبين موقع التطويرات أو األنشطة السياحية ، وهوية أية سمات خاصة تتسم بها البيئة المحيطة والتنوع البيولوجي 

 طبيعة ومدى الموارد البشرية الالزمة والخطط إليجاد تلك الموارد ؛ )د( 
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يهم اصحاب المصلحة في                       تبين مختلف أصحاب المصلحة ال     )هـ(  ا ف ه ، بم أثرين ب رح أو المت ضالعين في المشروع المقت

ات تفصيلية بشأن مشاورتها أو مشارآتها في المشروع                                 ة ، مع بيان ة والقطاع الخاص ، والمجتمعات المحلي الحكومة وخارج الحكوم
 المقترح ، عند تصميمه وتخطيطه وبنائه وتشغيله ؛

 صحاب المصلحة المحليين سيقومون بها في التطوير المقترح ؛األدوار التي يرى أن ا )و( 

ى                         )ز(  وانين عل مختلف القوانين واللوائح التي يمكن تطبيقها في الموقع المحدد ، بما فيها نظرات عامة إلى ما يوجد من ق
ات أو اتفاق                           ا يوجد من استعماالت وعادات ، ومن اتفاقي وطني ، وم وطني وال ي ودون ال ة ذات صلة         المستوى المحل ة أو دولي ات إقليمي

 بالموضوع ، والوضع القائم بالنسبة لها ، واالتفاقات أو مذآرات التفاهم العابرة للحدود وأية تشريع مقترح ؛

ك المستوطنات والمجتمعات                     )ح(  اس في تل تعملها الن ي يس ع الت قرب الموقع من مستوطنات ومجتمعات بشرية ، والمواق
 أنشطتهم التقليدية ، وتراثهم الثقافي أو مواقعهم المقدسة ؛آجزء من وسائل معيشتهم و

ادرة        )ط(  أية فلورا أو فونا أو أنظمة إيكولوجية يمكن أن تتأثر بتطويرات وأنشطة السياحة ، بما فيها األنواع األساسية والن
 والمعرضة للمخاطر والمتوطنة ؛

ه ، )ي(  اطق المحيطة ب ع والمن ة للموق ة الجوانب اإليكولوجي ة ؛ ومواصفات األنظم اطق محمي ة من ان أي ك بي ي ذل ا ف  بم
واع                ل واألن ، وفهرسة  ) األسباب الرئيسية ، االتجاهات     (اإليكولوجية والموائل واألنواع ؛ والمعلومات الكمية والكفية عن ضياع الموائ

 األنواع ؛

 تدريب العاملين القائمين بتطويرات وأنشطة السياحة واإلشراف عليهم ؛ )ك( 

ار            )ل(  ابر للحدود واآلث ع الع ا الوق ا فيه احتمال حدوث وقع خارج المنطقة المباشرة للتطويرات أو األنشطة السياحية ، بم
 على األنواع المهاجرة ؛

  اقتصادية ؛–وصف للظروف الحالية ، من بيئية واجتماعية  )م( 

 .ية ، نتيجة للتطويرات أو األنشطة السياحية  االقتصاد–التغيرات المتوقعة في الظروف البيئية واالجتماعية  )ن( 

ا                     )س(  ا فيه ياحية ، بم ة الناشئة عن التطويرات أو األنشطة الس ار المناوئ التدابير اإلدارية المقترحة لتفادي أو تخفيف اآلث
 التحقق من جدوى تلك التدابير ؛

 مشكالت عن التطويرات أو األنشطة السياحية ؛التدابير المقترحة للتخفيف أو لإلبطال أو للتعويض في حالة نشوء  ) ع( 

ات  )ف(  توطنات والمجتمع ى المس ياحة عل ئة عن تطويرات أو أنشطة الس ة الناش افع المحلي ادة المن دابير المقترحة لزي الت
ي   ا يل د تشمل م ي ق ة ، الت ة اإليكولوجي وجي واألنظم وع البيول ى التن رية المحيطة ، وعل بي(البش ى س ة عل ور مبين ل ال وهي أم ل التمثي

 )الحصر 

 استعمال المنتجات والمهارات المحلية ؛ )1(

 العمالة ؛ )2(

 استعادة التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية ؛ )3(

ة ،         )ص( ي المنطق ابقة ف ياحية س طة س ويرات أو أنش ة تط ن أي تمدة م وع المس لة بالموض ـلومات المتص المـعــ
 ومعلومات عن اآلثار التراآمية المحتملة ؛

ا من                      ال )ق( ابقة ، يحصل عليه ياحية س ة تطويرات أو أنشطة س معلومات المتصلة بالموضوع والمستمدة من أي
 صاحب االقتراح ؛

ات الحصول                 -85 ى طلب ى اإلخطار بالمقترحات وعل أن فئات اإلجابات التي قد ترغب الحكومات في النظر في إصدارها إجابة عل
 على سبيل التمثيل ال الحصر: شمل ما يلي على تراخيص بالقيام بالتطويرات السياحية ، ت

 الموافقة بدون شروط؛ ) أ(

 الموافقة بشروط ؛ ) ب(

 طلب المزيد من المعلومات ؛ )ج(
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 اإلرجاء ريثما تتم بحوث من جانب وآاالت أخرى على خط األساس ؛ )د( 

 رفض الموافقة ؛ )هـ( 

 التثقيف وبناء القدرة والتوعية -دال

بلغهم                 أن حمالت التثقيف والتوعية      -86 ًا ، وينبغي أن ت ام مع ى الجمهور الع ينبغي أن توجه إلى القطاعات المهنية المتخصصـة وإل
ائمين بالتشغيل            . عن وقع السياحة على التنوع البيولوجي ، وعن الممارسات الطيبة في هذا المجال               أن القطـاع الخاص ، وخصوصًا الق

م   الرحالت السياحية ، يمكن أن يقدموا معلومات أوسع ن      ًا لعمالئه ائحين  –طاق وجي ، وأن      – أي للس وع البيول ياحة والتن  بشأن قضايا الس
ج ياحي    عيش راث الس وجي والت وع البيول ى التن ـاوئة عل ار المن ادي اآلث ظ وتف ى الحف ذي   وهم عل د ال وطني للبل ريع ال رام التش ى احت وعل

 . مساندة األنشطة المتماشية مع الخطوط التوجيهية الحالية ، وعلىيزورونه وآذلك تقاليد السكان األصليين والمحليين في ذلك البلد

ى      -87 ون مفصلة عل ي أن تك وجي ، ينبغ وع البيول افي والتن وع الثق ين التن رابط ب ر الت ي تفس ة الت ون حمالت التوعي ي أن تك ينبغ
ياحة      تهلكي الس ملون مس ذين يش لحة ال ًا أصحاب المص ة ، خصوص تعمين المختلف اهير المس ات جم ياحة  احتياج وير الس ائمين بتط والق

 .وبتشغيلها 

وزارات         . أن التثقيف والتوعية الزمان على جميع مستويات الحكومة          -88 ين ال ادل ب م المتب ادة الفه وينبغي أن يضم ذلك عمليات زي
 .المعنية باألمر ، بما فيها سلوك نهوج مشترآة ومبتكرة  للتعامل مع القضايا السياحية والبيئية 

ا يكون                       ينبغي أ  -89 ر م ل المعرضة للمخاطر آثي ة والموائ ة اإليكولوجي أن األنظم ا ، ب ة وخارجه وعي داخل الحكوم ادة ال يضًا زي
 .موقعها داخل األراضي والمياه التي يشغلها أو يستعملها السكان األصليون والمحليون 

ى التخفيف من                    -90 ى              أن قطاع السياحة آكل ، إلى جانب السائحين ، ينبغي تشجيعه عل ة عل ار إيجابي ادة أي آث لبية وزي ار س ة آث أي
 .التنوع البيولوجي ، والثقافات المحلية المتصلة ما يختاره السائحون من تصرفات في االستهالك ، مثًال من خالل المبادرات الطوعية 

دريب والبحث في القضا            -91 ين    ومن المهم آذلك زيادة مستوى الوعي في القطاع األآاديمي المسؤول عن الت ة بالتفاعل ب يا المتعلق
ذه   وعي به ع مستوى ال درة ورف اء الق ور وبن ة الجمه ؤدوه بشأن توعي ذي يمكن أن ي دور ال تدامة ، وال ياحة المس وجي والس وع البيول التن

 . القضايا 

ى تسهيل الت -92 ع أصحاب المصلحة ، عل ات وجمي درات الحكوم ز ق درة ينبغي أن تستهدف وضع وتعزي اء الق ذ أن أنشطة بن نفي
 .الفعال لهذه الخطوط التوجيهية ، وقد تكون هذه األنشطة الزمة على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي والدولي 

درات المؤسسية                      -93 يمكن تبين أنشطة بناء القدرة  من خالل عملية اإلدارة التواؤمية ويمكن أن تضمن تعزيز الموارد البشرية والق
ات                ، ونقل الدراية ، وإنشاء ا      ذلك بتقني ق آ تدامة ، وتتعل ياحة المس وجي والس وع البيول ق بقضايا التن لمرافق الالزمة ، وإيجاد تدريب يتعل
 . تقييم الوقع وإدارة الوقع 

دفق                           -94 ل ت ة قب ارات والمعرف رار وبالمه ى صنع الق ة عل درات الالزم ينبغي أن تشمل تلك األنشطة تزويد المجتمعات المحلية بالق
 .ين في المستقبل ، وآذلك تزويدهم بالقدرة الالزمة وبالتدريب بشأن الخدمات السياحية والحماية   البيئية أفواج السائح

 :ينبغي أن تشمل أنشطة بناء القدرة  ما يلي ، وهذه القائمة مقدمة على سبيل المثال ال الحصر  -95

ي  )أ(  ا ف ع أصحاب المصلحة ، بم اعدة جمي ى مس دريب عل درة والت اء الق كان األصليين بن ات الس ات ومجتمع هم الحكوم
رار ،                           اذ الق ع ، واتخ ع ، وإدارة للوق ام بتقييمات للوق ـر لمعلومات خط األساس ، والقي ل والتفسي والمحليين ، في مجال التوصل والتحلي

 .والرصد واإلدارة التواؤمية 

ع أصحاب المصلحة ،                     )ب(  ع ، بمشارآة جمي يم الوق ات لتقي ز اآللي ى            وضع وتعزي نهج وعل ى ال ة عل ك الموافق ويشمل ذل
 مضمون ومدى تقييم الوقع ؛

ة          )ج(  ر الحكومي ياحة والمنظمات غي إيجاد عمليات ألصحاب المصلحة المتعددين ، تشمل اإلدارات الحكومية وقطاع الس
 .ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة 

 ؤون الحفظ والتنوع البيولوجي ؛تدريب أخصائي السياحة على ش )د( 

ينبغي تشجيع تبادل المعلومات والتعاون بشأن تنفيذ السياحة المستدامة من خالل تشغيل الشبكات وإيجاد  -96
 .شراآات بين جميع أصحاب المصلحة الضالعين في السياحة أو المتأثرين بها ، بما فيهم القطاع الخاص 
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  ي وما یتصل بها من أحكام 8المادة  19-8

 منعن إدماج المهام ذات الصلة مرحلي تقریر  -ألف 
 في) ي (8برنامج العمل بشأن المادة 

  المواضيعية لالتفاقيةمجاالتال
المخصص للمادة بين الدورات  الصادرة عن الفريق مفتوح العضوية العامل 3/1إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 

 المرفق  ) UNEP/CBD/CDP/7/7( ، ية المتعلقة بالتنوع البيولوجيواألحكام المتصلة بها في االتفاق) ي (8

 :إن مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع بما يلي
 .في البرامج المواضيعية لالتفاقية المهام ذات الصلة بالتقدم المحرز في إدماج أن يحيط علما )1(
 8 المهام ذات الصلة من برنامج العمل بشأن المادة  األمين التنفيذي أن يعد تقريرا مرحليا عن إدماجيطلب إلى أن )2(

) ي (8المخصص للمادة بين الدورات الفريق مفتوح العضوية العامل في آل مجال من المجاالت المواضيعية لكي ينظر فيها ) ي(
 .واألحكام المتصلة بها في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في اجتماعه الرابع

 في ولویة المهام ذات األتنفيذ في راض التقدم المحرزاستع -بــــاء  
 واألحكام المتصلة بها) ي (8برنامج العمل بشأن المادة 

المخصص للمادة بين الدورات  الصادرة عن الفريق مفتوح العضوية العامل 3/2إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 
  . المرفق  ) UNEP/CBD/CDP/7/7( قة بالتنوع البيولوجي واألحكام المتصلة بها في االتفاقية المتعل) ي (8

 
 : إن مؤتمر األطراف قرر 

واألحكام المتصلة ) ي (8العمل بشأن المادة ج ـمنافي برذات األولويـة المهام  بالتقدم المحرز في تنفيذ أن يحيـط علما )1(
 بها؛

الحالة واالتجاهات فيما ارير الوطنية، معلومات عن يحث األطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، على أن تدرج في التق )2(
يتعلق بمعارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية وعن التقدم المحرز في تنفيذ المهام ذات األولوية في برنامج العمل 

 على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية؛
) ي (8ريرا مرحليا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المادة  األمين التنفيذي أن يعد تقيطلب إلى أن )3(

الفريق واألحكام المتصلة بها، إستنادا إلى المعلومات المرسلة في التقارير الوطنية، والمعلومات األخرى ذات الصلة، لكي ينظر فيها 
 .متصلة بها، في اجتماعه القادمواألحكام ال) ي (8المخصص للمادة بين الدورات مفتوح العضوية العامل 

 تقنيات تقييد االستعمال الجيني -جيم 
 

الصادرة عن الفريق العامل بين دورات االنعقاد المخصص المفتوح العضوية المعني / 3/3إن مشروع القرار اآلتي مأخوذ من التوصية 
 )  المرفق UNEP/CBD/CDP/7/7( وما يتصل بها من أحكام ) ي (8بالمادة 

 : تمر األطراف يقرر مؤإن  

   األطراف والحكومات، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة الى سرعة انشاء وتطوير برامج لبناء القدرةأن يدعو  )1( 
والشراك وتمكين صغار الحائزين من . وفقا لما تم تبينه من احتياجات وأولويات تشمل شن حمالت لنشر المعلومات والتوعية

السكان األصليين والمحليين، وغيرها من أصحاب المصلحة، من المشارآة الفعالة في عمليات صنع القرار المزارعين، ومجتمعات 
 المتصلة بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني،

وما يتصل بها ) ي(8 من الفريق العامل بين دورات االنعقاد المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة   ان يطلب )2( 
تفاقية النظر في الوقع االجتماعي االقتصادي المحتمل لتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني، في اجتماعه القادم، على أساس من أحكام اال

تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني وعلى أساس نتيجة مداوالت االجتماع العاشر 
 5/5علمية والتقنية والتكنولوجية حول هذا الموضوع وعلى أساس الدراسة التي قامت بها الفاو إعماال للمقرر للهيئة الفرعية للمشورة ال

 بشأن الوقع االحتمالي لتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني على التنوع البيولوجي الزراعي وعلى أنظمة االنتاج الزراعي،
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والمحليين الى استعراض توصيات فريق الخبراء التقنيين المخصص  األطراف ومجتمعات السكان األصليين يدعو )3( 

المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني والى تقديم تعليقات على تلك التوصيات الى االمين التنفيذي، آما ينظر فيها االجتماع الرابـع 
 .وما يتصل بها من أحكام االتفاقية) ي (8للفريق العامـل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

 من األمين التنفيذي تجميع المعلومات المقدمة من األطراف ومن مجتمعات السكان األصليين والمحليين إعماال يطلب )4( 
وما يتصل بها ) ي (8أعاله، وتقديم ذلك التجميع الى الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة ) ج(للفقرة 

 .من أحكام االتفاقية، في اجتماعه الرابع

 التقریر المتعدد الجوانب عن الوضع القائم واإلتجاهات فيما لدى السكان األصليين والمحليين في معارف وإبتكارات -دا ل
 وممارسات متصلة بالحفظ واإلستعمال المستدام للتنوع البيولولوجي 

 
 عن الفريق العامل المخصص )  المرفق UNEP/CBD/CDP/7/7(  الصادرة 3/4 التوصية إن مشروع القرار اآلتي مأخوذ من

 .وما يتقصر منها من أحكام ) ي (8المفتوح العضوية المعني بالمادة 
 :مؤتمر األطراف يقرر إن 

 المرحلة األولى
 التي أعدت لإلجتماع ،UNEP/CBD/WG8J/3/INF/1أن يحيط علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة  -1 

وما يتصل بها من أحكام في إتفاقية التنوع ) ي  ( 8الثالث للفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 
 . البيولوجي 

  من لبيطأن يقرر القيام بالمزيد من االنشطة الستكمال المرحلة األولى من التقرير المتعدد الجوانب، ولهذا الغرض  -2 
األمين التنفيذي أن يواصل العمل على المرحلة األولى من التقرير المتعدد الجوانب بحلول االجتماع القادم للفريق العامل بين الدورات 

 وما يتصل بها من أحكام،) ي (8اامخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة على  األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات يحث -3 
وسائط االعالم، الى األمين التنفيذي لمساندة اتمام /تقديم معلومات من خالل آلية تبادل معلومات االتفاقية وغيرها من الوسائل الممكنة

 .المرحلة األولى من التقرير المتعدد الجوانب

لمرحلة األولى من التقرير المتعدد الجوانب في سبيل انتاج صيغة يطلب من األمين التنفيذي مواصلة العمل على ا -4 
منقحة منه في تشاور وبمدخالت من األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة وجميع أصحاب المصلحة حسب مقتضى الحال ومن 

 :المجتمعات األصلية والمحلية، ومن خالل العناصر اآلتية التي منها مايلي

 ليميةتنظيم ورش اق )أ  (

 :جمع معلومات اضافية على المستوى الوطني وادماجها في المرحلة األولى من التقرير، ال سيما بشأن مايلي )ب(

 لنجاح التدابير والمبادرات التي تساند استبقاء ما - خصوصا من جانب المجتمعات األصلية المحلية –تقييم  )1 (
رات والممارسات ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للمجتمعات األصلية والمحلية من المعارف واالبتكا

للتنوع البيولوجي، بما في ذلك مزايا ومحدودية السجالت آوسيلة لحماية وتعزيز وتسهيل استعمال المعارف 
واالبتكارات والممارسات التقليدية، وآذلك النهوج المستعملة لتنفيذ السجالت والحوافز من ايجابية وسلبية على 

اء واستعمال المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع استبق
 البيولوجي،

 أمثلة على تدابير حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، وتسهيل وتعزيز استعمالها، )2(

امل للمجتمعات األصلية والمحلية والتي تثبت حالة الدراسات الميدانية الحديثة العهد التي جرت باشراك آ )3(
 المعارف واالبتكارات والممارسات،

 اعداد تقرير اقليمي يرآز على منطقة المحيط المتجمد الشمالي، )ج(
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لجنة توجيهية تكون المجتمعات /النشاء فريق استشاري) ب (28، المرفق األول الفقرة 6/10تدابير بشأن المقرر )د(

حلية ممثلة فيها للمساعدة على اتمام التقرير واجراء استعراض من النظراء للطبعة المنقحة، في تشاور مع منظمات السكان األصلية والم
 األصليين والمجتمعات المحلية التي شارآت في العمل المتعلق باالتفاقية،

 المرحلة الثانية
ت من األطراف والحكومات والمنظمات ذات  من األمين التنفيذي أن يشرع فورا، في تشاور مع وبمدخاليطلب -5 

الصلة ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع أصحاب المصلحة حسب مقتضى الحال، في العمل على مرحلة ثانية من التقرير 
التوالي بتبين  من الخطوط العريضة للتقرير المتعدد الجوانب، وهما يتعلقان على 5 و4المتعدد الجوانب، مع الترآيز على القسمين 

العمليات الوطنية التي يمكن أن تهدد الصون واستبقاء وتطبيق المعارف التقليدية وتبين العمليات على صعيد المجتمع المحلي التي يمكن 
 ،)6/10المرفق األول بالمقرر (أن تهدد الصون واالستبقاء والتطبيق للمعارف التقليدية 

انية لمساندة جهود مجتمعات السكان األصليين والمحليين الرامية الى تحديد  األطراف على اجراء دراسات ميديشجع -6 
الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات المتصلة بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع 

ند القيام بهذه الدراسات ينبغي احترام واتباع المبادئ العامة لبرنامج وع. البيولوجي، مع اشراك آامل وموافقة تامة من تلك المجتمعات
التي تقضي ) د (28، المرفق األول، الفقرة 6/10وما يتصل بها من أحكام، آما ينبغي ذلك بالنسبة للمقرر ) ي (8العمل بشأن المادة 

أو قبول من المجتمعات األصلية والمحلية /صول على اذن والخطوط االرشادية التي تستتبع الح/بوجوب احترام واتباع المدونات الخلقية
 لدخول المجتمعات واجراء البحوث،

 المساندة المالية
 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى اسداء المساعدة المالية التمام المرحلة األولى واالنشطة يحث -7 

الجوانب، وال سيما في سبيل مساندة االشراك والمشارآة الكاملين لمجتمعات السكان الداخلة في المرحلة الثانية من اعداد التقرير المتعدد 
 األصليين والمحليين في هذا العمل،

 
 
 
 

 وضع خطة عمل
من األمين التنفيذي مواصلة وضع مشروع العناصر الداخلة في خطة عمل واردة في المرفق بهذه التوصية، يطلب  -8 

وينبغي . األطر الزمنية، مع المراعاة الكاملة للعمل الجاري في ظل االتفاقية والمتصل بالمنظمات الدوليةوال سيما بقصد تبين الفاعلين و
 :أن يستهدف العمل ما يلي

تسهيل تضافر الجهود بين المبادرات الموجودة الرامية الى وقف الضياع وتشجيع االستبقاء واالستعمال للمعارف  )أ( 
 يدية لمجتمعات السكان األصليين والمحليين،واالبتكارات والممارسات التقل

اسداء مزيد من االرشاد العملي فيما يتعلق بمناظير المجتمعات األصلية والمحلية لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بتطبيق  )ب( 
ن معارف وابتكارات  وما يتصل بها من أحكام بقدر ما تتعلق باستبقاء ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين م) ي (8المادة 

 .وممارسات تتعلق بالتنوع البيولوجي وتجسد نظم العيش التقليدية

يدعو األطراف واألطراف والمنظمات ذات الصلة الى أن تأخذ في االعتبار العناصر المبينة في المرفق، عند البدء  -9 
 . وتسهيل وتعزيز استعمالهافي األنشطة الرامية الى حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية،

 مرفق
 مشروع خطة عمل الستبقاء ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معارف

 وابتكارات وممارسات تجسد نظم العيش التقليدیة

  تحسين عملية الرصد والتبليغ-ألف 
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 تشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية وذلك ، في)ي (8ينبغي أن تقوم األطراف بتجميع التقارير الوطنية المتعلقة بالمادة  -1

 .على أساس استبيان تضعه االمانة في تشاور مع مجتمعات السكان األصليين والمحليين

ينبغي االتفاق على فترات التبليغ وينبغي أن تقدم بانتظام استعراضات للوضع القائم واالتجاهات في المعارف واالبتكارات  -2
 .والممارسات التقليدية

 .ينبغي تشجيع تعبئة الموارد للقيام باستعراض منتظم -3

ينبغي انشاء آليات لتشجيع مجموعات السكان األصليين والمجتمعات المحلية على تقديم معلومات في ظل اتفاقية التنوع  -4
 .البيولوجي، شاملة بناء القدرة والتدابير الحافزة

 32راء البحار ومن المناطق التي تتمتع باستقالل ذاتي أو نصف استقالل ذاتيينبغي ايجاد آليات تكفل مدخالت من أراضي ما و -5
. 

في نطاق آلية تبادل المعلومات في سبيل وضع آتالوج وتقاسم أفضل ) ي (8ينبغي استعمال النقطة البؤرية الخاصة بالمادة  -6
 .لتقليديةالممارسات لحماية وتشجيع وتسهيل استعمال المعارف واالبتكارات والممارسات ا

 ، بقصد تنمية تضافر الجهود،)ي (8اجراء استقصاء لألنشطة الجارية التي تبذلها المنظمات الدولية، اعماال للمادة  -7

  مؤشرات-بـــاء 
ايجاد مؤشرات تدل على الوضع القائم في استبقاء المعارف التقليدية المحلية واألصلية، مع االشراك النشط لمجتمعات السكان  -8

 .ليين والمحليين، في تشاور مع المنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل الجاري بشأن المؤشرات في ظل االتفاقيةاألص

ينبغي انشاء مؤشرات لتقييم النجاح أو االخفاق لتدابير تعزيز أو حفظ المعارف والممارسات التقليدية، مع اشراك فعال  -9
 يتعلق بالعمل الجاري بشأن المؤشرات في ظل االتفاقيةلمجتمعات السكان األصليين والمحليين، فيما 

ينبغي أن يجري بانتظام تحديث المعلومات بشأن التدابير التشريعية الرامية الى حماية وتعزيز وتسهيل استعمال المعارف  -10
 .التقليدية المستمدة من التقارير االقليمية والوطنية

  خلقيات البحث-جيـــم 
آالتي تستعملها هيئات مثل مؤسسات البحث ) بكسر الجيم(لة على مدونات الخلقيات واجراء بحوث موجهة ينبغي تجميع أمث -11

ومجتمعات األعمال ومجتمعات السكان األصليين والمحليين، وذلك بقصد المساعدة في المستقبل على وضع مدونات محتملة 
ال المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المتصلة للخلقيات والسلوك والرشاد المزيد من البحث عن استبقاء واستعم

 .بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

ان األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات البحث ودوائر األعمال ينبغي أن تحترم وتعزز مدونات الخلقيات أو  -12
والحكومات والمنظمات ذات الصلة بتسهيل وضع مدونات اضافية من السلوك التي تحكم البحث، وينبغي أن تقوم األطراف 

 .جانب المجتمعات األصلية والمحلية، حيثما تكون هذه المدونات غير موجودة

 البحث والتنفيذ في مجال اآلليات والتدابير الرامية الى معالجة األسباب الكامنة هاء
 دية وراء تناقص المعارف واالبتكارات والممارسات التقلي

ينبغي اجراء بحوث بشأن التهديدات القائمة والجديدة الواقعة على استبقاء واستعمال المعارف واالبتكارات والممارسات  -13
 .التقليدية

ينبغي تبين اآلليات الرامية الى تعزيز التعاون في سبيل معالجة أسباب التناقص وذلك في تعاون مع المحفل الدائم لقضايا  -14
 .يين التابع لألمم المتحدة وغير ذلك من المبادرات والمنظمات ذات الصلةالسكان األصل

ينبغي تشجيع األطراف، وفقا للقانون الوطني الداخلي وااللتزامات الدوليةعلى االعتراف بحيازة مجتمعات السكان األصليين  -15
 أساسي الستبقاء المعارف واالبتكارات والمحليين لألراضي، حيث أن الحقوق المعترف بها والحصول على األراضي هما أمر

 .والممارسات التقليدية
                                                 

راف الداخلة في تلك ان األحكام الواردة في هذه التوصية والمتعلقة بأراض خاضعة لنزاعات سيادية تعترف بها األمم المتحدة لن تنفذ اال بقبول من جميع األط/  32
 . النزاعات
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بشرط الخطوع للتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ينبغي تشجيع األطراف على السعي الى الحل العادل والمنصف  -16

ارات والممارسات للمطالبات على األراضي باعتبار ذلك عنصرا جوهريا في جهود تسهيل استبقاء واستعمال المعارف واالبتك
 .التقليدية

 .ينبغي، حيثما يقتضي األمر، االشراك الفعال لمجتمعات السكان األصليين والمحليين في ادارة المناطق المحمية -17
 .ينبغي احترام حقوق المجتمعات األصلية والمحلية عند انشاء مناطق محمية جديدة -18
 حقوق المجتمعات غير المحمية أو المنعزلة انعزاال طوعيا،ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير تكفل احترام  -19
أو ذات األهمية " المقدسة"ينبغي أن تدرج في التشريع المحلي أو الوطني المناسب، قيود االستعمال والوصول الى المواقع  -20

 .الثقافية، وذلك في تشاور مع مجتمعات السكان األصليين والمحليين واشراك آامل لتلك المجتمعات
ان التشريع المقصود منه حماية أو تعزيز أو تسهيل استعمال المعارف التقليدية ينبغي أن يتمشى مع احتياجات وآراء  -21

 .المجتمعات األصلية والمحلية، الشاملة والقابلة للتطبيق
ت لتخفيف عواقب الحوافز ينبغي تشجيع األطراف على أن تعمل مجتمعات السكان األصليين والمحليين على وضع تدابير وآليا -22

الضارة المؤدية الى تناقص المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع 
 .البيولوجي

مال المعارف ينبغي أن تتقاسم األطراف خبراتها المتعلقة بالتدابير الحافزة وباآلليات واللتدابير األخرى لمساندة استبقاء واستع -23
 .واالبتكارات والممارسات التقليدية المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

ينبغي تعزيز تعبئة الموارد المالية والتقنية لمساندة تصميم وتنفيذ اآلليات والتدابير الرامية الى مساندة استبقاء المعارف  -24
 .صلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيواالبتكارات والممارسات التقليدية المت

 بناء القدرة والتثقيف والتدريب -دال 
ان األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ينبغي تشجيعها على تسهيل وتعزيز الهياآل التظيمية األصلية الموجودة  -25

 .والمنظمات التي تمثل المجتمعات المحلية
ددة لبناء القدرة أن تستهدف نساء السكان المحليين والنساء في المجتمعات الريفية والمجتمعات الهامشية ينبغي لألنشطة المح -26

 .األخرى، وما ال يزالون يملكونه من معارف وممارسات تقليدية
ة الموجهة نحو آلما آان األمر مناسبا ينبغي ادماج معارف السكان األصليين في أنظمة التعليم الرسمية المحلية أو الوطني -27

 .مجتمعات السكان المحليين أو االصليين
ينبغي توفير التعليم والتدريب للمجتمعات األصلية والمحلية مع انتباه خاص للدور المستقبلي للناشئين، بما يمكن من التنمية  -28

 .المستدامة، على أن يكون ذلك متمشيا مع تقاليدهم
ت وأصحاب المصلحة على أن يتعلموا األمور المتصلة بالمعارف واالبتكارات والممارسات        ينبغي تشجيع األطراف والحكوما-29

التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية، التي لها صلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وادماجها في عملياتها 
 .الخاصة بصنع القرار

 

 مشروع خطوط ارشادیة طوعية Akwe:kon(33"( غو: أغواي" علق بـمشروع خطوط ارشادیة طوعية تت -هــــاء   
الجراء تقييمات للوقع الثقافي بشأن التطورات المقترح ادخالها أو المحتمل أن یكون لها وقع على المواقع المقدسة وعلى االراضي 

 والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة مجتمعات السكان األصليين والمحليين
 الصادرة عن الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 3/5إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية  

 )UNEP/CBD/COP/7/7(وما يتصل بها من الحكام إتفاقية التنوع البيولوجي ) ي (8

 : إن مؤتمر األطراف يقرر 

                                                 
33 / Pronounced agway-goo holistic Mohawk term Provided by the kahnawake community located near  

Montreal where the guideline were negotiated meaning  everything in cration 
 



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
168Page 

 
وعية الجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن التطورات المقترح ان بأن يساند مشروع الخطوط االرشادية الط )1(

تحدث أو المرجح ان يكون له وقع على المواقع المقدسة وعلى االراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان االصليين 
 والمحليين، آما جاء ذلك في المرفق بهذه التوصية

بأن يشجع االطراف والحكومات على الشروع في استعراض قانوني ومؤسسي للشؤن المتصلة بتقييم الوضع   )2(
التثاقفي والبيئي واالجتماعي بقصد استكشاف الخيرات الدماج تلك الخطوط االرشادية في التشريع والسياسات واالجراءات الوطنية، 

يئ يجوز أن يؤثر تأثيرا ضارا في التنوع البيولوجي ووسائل عيش المجتمعات الخرى، ذاآرا أنه ال يوجد في هذه الخطوط االرشادية ش
 ..زأنه ينبغي تنفيذها على نحو يتمشى والقانون الدولي وااللتزامات الدولية األخرى

طوط االرشادية أن تستعمل تلك الخطوط االرشادية حسب مقتضى االحال، في ترابط بالخ: بأن يطلب من ااطراف والحكومات )      3(
أو عليه تقييم الوقع البيئي والتقييم الببئي االستراتيجي التي ساندها مؤتمراالطراف /الدماج القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشريع و

 .في اجتماعه السادس

 وبأن يدعو أيضا االطراف بأن يطلب من األمين التنفيذي نشر تلك الخطوط االرشادية آكتيب بلغات االمم المتحدة الرسمية )4(
والحكوآات، في تعاون مع مجتمعات السكان األصليين والمحليين، الى اتاحة تلك الخطوط االرشادية باللغات المحلية، في الظروف التي تقتضي 

 .ذلك

ت بأن يطلب أيضا من االطراف والحكومات شن حمالت تثقيف وتوعية الجمهور ووضع استراتيجيات تكفل جعل ادارا )5(
ووآاالت الحكومة ومجتمعات السكان االصليين والمحليين ومنظماتهم، والقائمين بتنمية القطاع الخاص، زمنظمات المجتمع المدني، وأصحاب 
 المصلحة المحتملين في المشروعات االنمائية، والجمهور الواسع، على بينة من وجود تلك الخطوط االرشادية وعن الحاجة الى تطبيقها عند اقتراح

 .إحداث تطويرات في المواقع المقدسة وفي االراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان االصليين والمحليين

وبأن يدعو والمنظمات الحكومية الدولية والطراف في اتفاقات حكومية دولية وآذلك  منظمات المجتمع المدني النشطة في  )6(
الرشادية لتقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأنالتطورت المقترح حدوثها في المواقع المقدسة وفي االراضي والمياه التي االعتنبار الخطوط ا

 .تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان االصليين والمحليين

دولية واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بأن يطلب من االمين التنفيذي مواصلة اتصاله بالمنظمات والعمليات ال )7( 
 بتقييم الوقع، مثل رامسار واليونسكو، بقدر ايجاد أو تعزيز التضافر وآفالة التماسك بين منهجيات التقييم والخطوط االرشادية ؛

 المساعدة للحكومات، للقيام بمشروعات بأن يدعو الوآاالت الدولية للتمويل والتنمية، التي تقدم التمويل واالشكال األخرى من )8( 
انمائية، في اطار جهود تعاونية ثنائية أو متعددة األطراف، أو للمساعدة على صياغة مشروعات إنمائية وسياسات وخطط ارشادية للتقييم البيئي 

لك المشروعات والسياسات االنمائية وفي  يدعوها الى أن تأخذ في االعتبار الحاجة الى ادماج وتنفيذ الخطوط االرشادية في ت–االستراتيجي 
السياسات والخطط والخطوط االرشادية للتقييم البييئي االستراتيجي ولتقديم ما يلزم من أموال لالدارة ولتخفيف الوقع السلبي وعوامل المخاطرة في 

 المشروعات المقترحة، مثال تنفيذ سياسات ادارة شؤون النفايات ؛

 : لحكومات على ما يليبأن تشجع األطراف وا )9( 

تعزيز مشارآة مجتمعات السكان األصليين والمحليين على المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي وفي تشاور مع  )أ(
 المجتمعات المذآورة، في تقييم النشاءات االنمائية المقترحة التي للمجتمعات المذآورة مصلحة فيها، 

افية الكاملة لعملية التقييم، على أن يشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تخصيص اتخاذ ما يلزم من خطوات لكفالة الشف )ب(
 مقدار آاف من الوقت الجراء تقييم تام لألنشطة االنشائية المقترحة فبل تنفيذها ؛

 والمحليين وجميع تسهيل تبادل المعلومات بين الوآاالت الوطنية ات الصلة ، والقائمين بالتنمية ومجتمعات السكان االصليين )ج(
 .أصحاب المصلحة في الشؤون المتصلة باجراء تقييمات لوقع لألنشطة االنشائية المقترحة

توفير ما يلزم من قدرة وتمويل لكفالة امكان تنفيذ تلك التدابير مع مراعاة آراء مجتمعات السكان األصليين والمحليين فيما يتعلق  )د(
 باحتياجاتهم،

ف والحكومات الى المساندة بالمال وبغيره، لمجتمعات السكان األصليين والمحليين، اذا لم تكن قد فعلت ذلك بأن يدعو األطرا )10( 
 في صياغة خططها الذاتية الخاصة بتنمية المجتمعات وحفظ التنوع البيولوجي التي من شأنها ان تمكن تلك المجتمعات من األخذ بنهج –من قبل 

وينبغي أن تتضمن تلك الخطط .  ومتدرج في مجال احتياجاتها االنمائية بما يتمشى مع غايات وأهداف المجتمعاتثقافي مالئم استراتيجي ومتكامل
أو المحلية الدماج االعتبارات الثقافية والبيئية /سياسة أو خطط للتقييم البيئي االستراتيجي لتوفير عملية منتظمة مع مشارآة المجتمعات األصلية و

 .طيط وصنع القرارواالجتماعية في التخ
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بأن يدعو أيضا المجتمع الدولي الى توفير الوسائل الالزمة للمساعدة على صياغة وتطوير خطط االستراتيجية لبناء أو تعزيز  )11( 

تمعات ولخطط قدرة مجتمعات السكان األصليين المحليين على اجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي، مع االعتراف الكامل بتنمية المج
 .حفظ التنوع البيولوجي

بأن يدعو مجتمعات السكان األصليين والمحليين الى أن تحيط علما بالخطوط االرشادية والى ان تطلب تطبيقها في حالة انشطة  )12(
ها بصفة تقليدية مجتمعات  المواقع المقدسة وعلى أراض ومياه تتشغلها أو تستعمل–أو يرجح أن يكون لها وقع على –إنشائية مقترح حدوثها في 
 .السكان األصليين والمحليين

 أو مشروعات يرجح أن يكون لها وقع على –بأن يناشد األطراف االلتزام بالشفافية الكاملة عند اقتراح القيام بمشروعات في )    13(
 ليين والمحليين ؛المواقع المقدسة وعلى أراضي ومياه تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان االص

   يطلب من األطراف ان تضمن تقاريرها الوطنية معلومات عن الممارسات واألنظمة واآلليات والخبرات في مجال التقييم البيئي  )14(
االستراتيجي وتقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي، وأية تدابير تتخذ في أية سياسات أو خطط او برامج الضفاء الطابع الرسمي 

 . تلك الخطوط االرشاديةعلى

 مرفق
للقيام بتقييمات الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بشأن أية تنميات مقترح إجراؤها أو يمكن " غو : أغواي " مشروع الخطوط اإلرشادية الطوعية 

 ات السكان األصليين والمحليين أن يكون لها وقع على المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمع

 القصد والنهج -أوًال

إن هذه الخطوط اإلرشادية هي خطوط طوعية ومقصد منها إن تكون إرشادًا لألطراف والحكومات ، خاضعًا لتشريعها الوطني ، في  -1
 أو –راح أية إنشاءات أو تطويرات تجرى في وينبغي أن تؤخذ هذه الخطوط اإلرشادية في الحسبان عند اقت. وضع أنظمتها الخاصة بتقييمات الوقع 

 . المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية مجتمعات السكان األصليين والمحليين –يحتمل أن يكون لها وقع على 

ية واالعتبارات البيئية واالجتماعية المتصلة إن الغرض من هذه الخطوط اإلرشادية هي توفير مشورة عامة عن إدماج االعتبارات الثقاف -2
بالتنوع البيولوجي ، التي لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، في اإلجراءات الجديدة أو اإلجراءات الموجودة لتقييم الوقع البيئي ، مع 

وينبغي تطبيق الخطوط اإلرشادية في ترابط مع . ق مالحظة أن بعض اإلجراءات الموجودة يمكن أن تأخذ تلك الشواغل في الحسبان بشتى الطرائ
أو العمليات ، وفي التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم الوقع البيئي التي /الخطوط اإلرشادية إلدماج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في التشريع و

 . بالمقرر المذآور  ألف ، والوارد في المرفق6/7 من مقرره 1ساندها مؤتمر األطراف في الفقرة 

على نحو أشد تحديدًا ، إن الغرض من هذه الخطوط اإلرشادية هي أن تكون إطارًا تستطيع من خالله الحكومات ومجتمعات السكان  -3
 :األصليين والمحليين وصانعو القرار ومديرو مشروعات اإلنماء والتخطيط ، أن يكفلوا ما يلي 

كامل والفعال للمجتمعات األصلية والمحلية في ممارسات الفرز وتحديد المدى وتخطيط النشاط أن تساند المشارآة واالشراك ال )أ( 
 االنشائي ؛

أن تأخذ في الحسبان آما ينبغي الشواغل والمصالح الثقافية والبيئية واالجتماعية للمجتمعات األصلية والمحلية والسيما النساء  )ب( 
 . تفوق النسب المقبولة من الوقع السلبي للنشاط االنشائيالالئي الذين آثيرا ما يتحملن حصة آبيرة

 

أن تؤخذ في الحسبان المعرفة التقليدية للسكان األصليين والمحليين آجزء من عمليات تقييم الوقع البيئي واالجتماعي والثقافي ،  )ج( 
  .مع المراعاة الالزمة لتملك زمام المعرفة التقليدية والحاجة إلى حمايتها وصونها 

 تعزيز استعمال التكنولوجيات المناسبة )د( 

 تبين وتنفيذ التدابير الالزمة لمنع أو تخفيف أي وقع سلبي لألنشطة االنشائية المقترحة )ه( 

 .ينبغي أن تؤخذ في االعتبار العالقات بين العناصر الثقافية والبيئية واالجتماعية )و( 

اإلنمائية تختلف اختالفًا هائًال مـن حيث طبيعتها وحجمها وتعقيدها ، بالنسبة لجوانب مثل إن الخطوط اإلرشادية تعترف بأن المشروعات  -4
ولذا فإن الخطوط اإلرشادية ينبغي تكييفها آي تالءم الظروف . مداها وحجمها ومدتها ؛ واألهمية االستراتيجية واالقتصادية ؛ وطبيعة آثارها 

لبلدان الفردية أن تعيد تحديد الخطوات في إجراءات تقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي آي تجعل ولذا تستطيع ا. المناسبة لكل مشروع إنمائي 
تلك الخطوات متمشية مع احتياجاتها ومتطلباتها ، آخذة في حسبانها احتياجات وشواغل مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، واطارها الوطني 

 .التشريعي واالداري السياسي

 إجراءات تقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي ينبغي أن تشير إلى نصوص أخرى لها صلة بالموضوع ، من تشريع داخلي ولوائح إن -5
 .وخطوط إرشادية واتفاقات بيئية دولية ومتعددة األطراف وبروتوآوالت ، صّدق عليها الطرف المعني ودخلت في حيز النفاذ 
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 استعمال المصطلحات -ثانيًا

 :تحقيقًا للغرض المقصود من مشروع الخطوط اإلرشادية الحالية  -6

 تشير إلى تقييم وقع مشروع أو نشاط إنمائي مقترح يتعلق بطريقة معيشة مجموعة معينة أو مجتمع -  تقييم الوقع الثقافيعبارة  )أ(
اط إنشائي مقترح يمكن أن يؤثر مثًال في القيم وأنظمة المعتقدات  لنش– من مفيد أو ضار –وتقييم الوقع الثقافي يعالج في المعتاد الوقع : من الناس 

والقوانين العرفية واللغة أو اللغات ، واألعراف واالقتصاد والعالقات بالبيئة المحلية وبأنواع معينة ، وبالتنظيم االجتماعي والتقاليد التي لدى المجتمع 
 المتأثر أو المتضرر بالموضوع ؛

 تشير إلى الوقع المحتمل ، من مفيد أو ضار ، لنشاط إنمائي مقترح على الظواهر – ع على التراث الثقافيتقييم الوقعبارة  )ب(
الفيزيقية لتراث الثقافي ألحد المجتمعات ، شامًال المواقع والهياآل والبقايا أو األطالل ذات القيمـة أو األهمية اإلرآيولوجية أو المعمارية أو التاريخية 

  الروحية أو الثقافية أو البيئية والجمالية ؛أو الدينية أو

 تعني القانون الذي يتألف من أعراف وعادات مقبولة بإعتبارها متطلبات قانونية أو قواعد سلوك – القانون العرفيعبارة  )ج(
 34علها تعامل باعتبارها بمثابة قوانينإجبارية ؛ وممارسات ومعتقدات لها من القيمة الجوهرية وتعد جزءًا ال يتجزأ من نظام اجتماعي واقتصادي يج

/ 

 تعني عملية تقييم الوقع البيئي المحتمل لمشروع أو نشاط إنمائي مقترح ، يأخذ في الحسبان الوقع – تقييم الوقع البيئيعبارة  )د(
 االجتماعي االقتصادي والثقافي والبشري المترابط بعضه ببعض ، سواء أآان مفيدًا أو ضارًا 

 قد تعني اإلشارة  إلى موقع أو شيئ أو هيكل أو منطقة أو سمة أو مساحة طبيعية تحوزها الحكومات – لموقع المقدساعبارة  )ه(
تعد ذات أهمية خاصة وفقًا لعادات مجتمع من ) مثًال منطقة مقابر ومرجة في الغابات ، وسمة طبيعية (الوطنية أو المجتمعات األصلية ، أو مساحة 

 أو الروحية ؛/المحليين ، بسبب أهميتها الدينية والسكان األصليين أو 

 تشير بصفة عامة إلى الوقع ، من مفيد أو ضار ، لنشاط إنمائي مقترح يمكن أن يؤثر في رفاه أو -تقييم الوقع االجتماعيعبارة  )و(
ؤشرات اجتماعية اقتصادية شتى ، مثل توزيع  أي يؤثر في نوعية حياة مجتمع من المجتمعات ، تقاس بمقياس م-حيوية أو بقاء مجتمع يتأثر به ، 

 الدخل ومستويات العمالة وفرص العمالة ، والصحة والرفاه ، والتربية وإتاحة اإلسكان واإليواء ومستوياتهما ، والبنيات األساسية والخدمات ؛

 

وشامًال لتبين وتقييم العواقب االقتصادية  هي العملية التي تستخدم شكًال رسميًا ومنتظمًا – التقييم البيئي االسترتيجيعبارة  )ز (
للسياسات والخطط والبرامج المقترحة ، لكفالة إدراجها إدراجًا آامًال ومعالجتها في مرحلة مبكرة من صنع القرار ، إلى جانب االعتبارات 

  /35االقتصادية واالجتماعية

ممارسات التي لدى السكان األصليين والمحليين ، التي تجسد  تشير إلى المعارف واالبتكارات وال– المعرفة التقليديةعبارة  )ح(
 أنماط العيش التقليدية المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

 اعتبارات إجرائية -ثالثًا

ثر ومجتمعات اصلية ومحلية وخبراء تقنيين اذ يالحظ أن الفاعلين الضالعين في عملية التقييم قد يشملون القائم بالنشاط االنشائي ووآالة حكومية أو أآ
 يتولون التقييم ؛

واذ يالحظ أيضا من المستصوب إدراج الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي في عملية تقييم وحيدة ، ومع مراعاة أن المكونات األساسية  -7
أو عمليات تقييم الوقع /لمتصلة بالتنوع البيولوجي في تشريع ولعملية تقييم الوقع البيئي آما جاء وصفها في الخطوط اإلرشادية إلدراج القضايا ا

 :البيئي ، وفي الوقع البيئي االستراتيجي ، إن التقييم المتكامل ينبغي أن يشمل المراحل اآلتية 

 المرحلة التحضيرية )أ  (

 الفرز؛ )1 (

 تحديد المدى ؛ ) 2 (

 المرحلة الرئيسية )ب(

 تحليل وتقييم الوقع ؛ )1 (
                                                 

 Black’s Law Dictionary (7th edition), 2000تعريف وارد في   /   34
أو عمليات تقييم الوقع البيئي وتقييم الوقع البيئي /من الخطوط اإلرشادية إلدراج قضايا التنوع البيولوجي في تشريع و) ب(1تعريف وارد في الفقرة  /   35

  ألف6/7الواردة في المرفق بالمقرر االستراتيجي ، 
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شاملة عدم القيام بالنشاط اإلنمائي وإيجاد تصميمات بديلة أو مواقع بديلة أو مواقع بديلة تتفادي (النظر في تدابير التخفيف  )2 (

 ؛)  عن الوقع الضار –أو غير نقدية / من نقدية و–الوقع ، وإدماج ضمانات في تصميم النشاط االنمائي أو توفير تعويضات 

 رارمرحلة التبليغ وصنع الق )ج( 

 التبليغ عن الدراسة المتعلقة بتقييم الوقع ؛ )1(

 استعراض الدراسة المتعلقة بتقييم الوقع ؛ )2 (

 صنع القرار ؛ )3 (

  شاملة األدوار والمسؤوليات والمقترحات البديلة ومتطلبات وشروط تخفيف الوقع،   ادارة التصميم وخطط الرصد )4 (

 :مرحلة الرصد والمراجعة  ) د(
 والمراجعة البيئيةالرصد  

 – عند القيام بعمليات تقييم الوقع لنشاط إنمائي مقترح إجراؤه – آجزء من المراحل السابقة –ينبغي أيضًا النظر في اتخاذ الخطوات التالية  -8
 :ليين والمحليين  على المواقع المقدسة أو داخل األراضي التي تشغلها أو تستعملها مجتمعات السكان األص–أو يحتمل أن يكون له وقع 

 اإلخطار ومشاورة الجمهور من جانب القائم بالنشاط اإلنمائي ، بشأن النشاط الذي يزمعه ؛ )أ( 

 تبين مجتمعات السكان األصليين والمحليين وأصحاب المصلحة الذين يحتمل أن يتأثروا بالنشاط اإلنمائي المزمع ؛ )ب( 

 ان األصليين والمحليين ، شاملة مشارآة النساء الشبيبة في عمليات صنع القرار ؛إيجاد آليات فعالة لمشارآة مجتمعات السك )ج( 

إيجاد عملية متفق عليها لتسجيل وجهات النظر والشواغل التي لدى أعضاء مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، الذين  )د( 
 يمكن أن يكون للنشاط اإلنمائي المزمع وقع على مصالحهم ؛

جاد عملية تستطيع المجتمعات األصلية والمحلية بموجبها أن تختار قبول أو رفض نشاط انشائي مقترح يمكن أن يكون له   ايآررم) هـ( 
 وقع عليها

تبين وتوفير موارد آافية ، من بشرية ومالية وتقنية وقانونية ، في سبيل تحقيق مشارآة فعلية من جانب مجتمعات السكان  )و( 
 يع مراحل إجراءات تقييم الوقع ؛األصليين والمحليين في جم

إنشاء خطة لإلدارة البيئية ، تشمل خطط طوارئ بشأن ما يمكن أن يحدث من وقع ضار ، من ثقافي وبيئي واجتماعي ، عن  )ز( 
 نشاط إنمائي مزمع ؛

  المسؤولين عن االلتزام والجبر التعويضي والتأمين والتعويض،تبيين الفاعلين) ح( 

و خطط عمل، حسب مقتضى الحال وبشروط متفق عليها تبادليا بين القائم بالنشاط االنمائي المقترح والمجتمعات عقد اتفاقات أ )ط( 
 األصلية والمحلية المتضررة أو المتأثرة، لتنفيذ تدابير تمنع أو تخفف أي وقع سلبي ناشئ عن النشاط االنشائي المقترح،

 .من خطوات إيجاد عملية استعراض واستئناف ضد ما يقرر  )ي( 

بينما الترآيز على تقييمات الوقع البيئي والثقافي واالجتماعي هو أمر مختلف بالضرورة ، إال أنه من المفترض أن الخطوات أو المراحل  -9
محلي الموقع ، والمنبثق بيد أنه ، في حالة النشاط اإلنمائي الصغير الحجم وال. للقيام بجميع األنواع الثالثة للتقييم ، ستكون معظمها أنواعًا واحدة 

 . أيضًا عن مبادرة علمية ، قد يكون من المستطاع غض النظر عن بعض تلك الخطوات 

  قيام القائم بالمشروع اإلنمائي المقترح بإخطار الجمهور ومشاورته-ألــف 
وهذا اإلخطار ينبغي . ه القيام بذلك النشاط إن من يتولى القيام بنشاط إنمائي مقترح ينبغي أن يقوم بأخطار الجمهور ومشاورته بشأن نيت -10

وأن يأخذ في الحسبان حالة المجتمعات النائية ) الجرائد ، األذاعة ، التليفزيون ، اإلعالم بالبريد ، إلخ(أن يستعمل جميع الوسائل العامة العادية للتبليغ 
 التي تستعملها المجتمعات والمناطق التي سوف تتأثر بالنشاط وينبغي لهذا أو المنعزلة ، أو يكفل أن يجرى هذا اإلخطار والتشاور باللغة أو باللغات

اإلخطار أن يبين بوضوح الجهة القائمة به ، وأن يتضمن موجزًا لألقتراح ، وبيانًا بالمناطق والمجتمعات التي يمكن أن تتأثر به ، وبيانًا بالوقع 
لمستدام للتنوع البيولوجي ، وآذلك الوقع االحتمالي ، من ثقافي واجتماعي ، وترتيبات على الحفظ واالستعمال ا) إن آان هناك شئ منه(المتوقع 

مشاورة الجمهور ، وتفاصيل االتصال ، والتواريخ الرئيسية في حياة المشروع ، بما فيها تواريخ إجراءات تقييم الوقع ، وبيان اإللتزامات الناشئة 
 .فاقات دون االقليمية واالقليمية والدوليةبموجب القوانين الوطنية ودون الوطنية واالت

ينبغي أن يتاح األقتراح بإجراء النشاط اإلنمائي وتقييم الوقع للمنظمات التي تمثل مجتمعات السكان األصليين والمحليين المتأثرة به ،  -11
وينبغي أن تتضمن تلك المعلومات . ذا النشاط وآذلك أصحاب المصلحة المتأثرين ، في سبيل توفير الفرصة لمشاورة الجمهور وتفحص الجمهور له

وينبغي أيضًا أن يترك اإلخطار ومشاورة الجمهور بشأن النشاط اإلنمائي المقترح الوقت الكافي للمجتمع المتأثر . جميع التفاصيل المتعلقة باالقتراح 
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قائمة بالنشاط اإلنمائي المزمع ، وأن يتاح لتلك الجهة أن تنظر في وينبغي أن تتاح فرصة لتقديم تلك اإلجابة للجهة ال. بالنشاط آي يعد إجابته عليه 

 .تلك اإلجابة نظرة ملية وعادلة 

  تبين المجتمعات من السكان األصليين والمحليين وأصحاب المصلحة المحتمل -بـاء
 أن یتأثروا بالنشاط اإلنمائي المزمع

 على -وا في أي نشاط إنمائي مقترح إجراؤه أو محتمل أن يكون له وقع إن مجتمعات السكان األصليين والمحليين يجب أن يشارآ -12
 .األراضي التي يشغلونها أو يستعملونها بصفة تقليدية ، ويجب إيالؤهم االحترام الكامل في جميع مراحل عملية اإلنماء، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ

ان األصليين والمحليين ، والخبراء والمنظمات وأصحاب المصلحة منهم ، بما في ينبغي القيام بعملية رسمية لتبين أعضاء مجتمعات السك -13
وبعد تبين جميع األطراف ، يكون من المناسب أن تنشأ رسميًا لجنة تمثل جميع األطراف ، وأن يسند إليها . ذلك إجراء مشاورات محلية ومفتوحة 

 ، خصوصًا فيما يتعلق بمرحلتى الفرز وتحديد المدى ، وإلنشاء أية خطة لإلدارة البيئية تكليف يحدد ما تتمتع به من إشراف على عمليات تقييم الوقع
 .وفي انشاء هذه اللجنة ينبغي ايالء عناية خاصة لكفالة التمثيل السوي للمجتمعات األصلية والمحلية. ، وآذلك لوضع خطط طوارئ ثقافية واجتماعية

  األصليين والمحليينإنشاء آليات لمشارآة مجتمعات السكان -جيم 

إن مجتمعات السكان األصليين والمحليين المتأثرة بالنشاط ينبغي أن تكون ممثلة في أية هيئة معينة لإلشراف على مرحلتى الفرز وتحديد  -14
وينبغي أن تؤخذ أيضًا . لوقع المدى في مرحلة تقييم الوقع المتعلق بنشاط إنمائي مزمع ، وينبغي إشراآهم في وضع شروط التكليف بالقيام بتقييمات ا

 . في الحسبان ، في مرحلتى الفرز وتقييم المدى ، أية خطط إنمائية وأية آليات للتقييم البيئي االستراتيجي أعرب عنها مجتمع متأثر بالنشاط  

الة وضلوع مجتمعات السكان األصليين باإلضافة إلى تمكين أية هيئة أنشئت لإلشراف على عملية تقييم الوقع ، فإن المشارآة الكاملة والفع -15
والمحليين في النشاط المزمع ، هما أمر ينبغي أن ينظر في استعمال نماذج تشارآية إلسهام المجتمع خالل إجراء تقييمات الوقع ، شامًال صنع 

 .يع مراحل تقييم الوقع وعمليات اإلنماء وينبغي أيضًا للقائم بالنشاط أن يقدم تغذية مرتدة بإنتظام إلى المجتمع المتأثر ، خالل جم. القرار

في سبيل تسهيل إشراك المجتمعات المتأثرة ، ينبغي تبين الخبراء المحليين والتعرف على خبرتهم والتعاقد على خدماتهم في اقرب فرصة  -16
 . 

لذي یحتمل أن إیجاد عملية متفق عليها لتسجيل آراء وشواغل أعضاء مجتمعات السكان األصليين والمحليين ا -دال
 تتأثر مصالحهم بنشاط إنمائي مزمع

إن القائم بالنشاط المزمع وأعضاء مجتمعات السكان األصليين والمحليين المتأثرة ، قد يكونوا راغبين في إيجاد عملية تسمح بتسجيل سوّي  -17
ر االجتماعات العامة ، مثًال بسبب نأي المنطقة التي آلراء وشواغل المجتمعات ، إذ أن أعضاء المجتمعات قد ال يكونون في موقف يسمح لهم بحضو

وبينما قد يكون من المفضل الحصول على بيانات مكتوبة ، إال أن آراء أعضاء المجتمع . يعيش فيها المجتمع المذآور ، أو بسبب ضعف الصحة 
 .ها المجتمعاتيمكن أيضًا أن تقدم على شرائط فيديو أو شرائط سمعية أو بأية وسيلة مناسبة توافق علي

تبين وتوفير موارد آافية ، من بشریة ومالية وتقنية وقانونية ، في سبيل المشارآة الفعالة ، من جانب مجتمعات  -هاء
 السكان األصليين والمحليين ، في جميع مراحل إجراءات تقييم الوقع 

 أآانت موارد بشرية أو إن تبين الموارد في وقت مبكر ، وآذلك توفير تلك الموارد حسب الظروف ، سواء -18
مالية أو تقنية أو قانونية ، لمساندة ما لدى المجتمعات السكان األصليين والمحليين من خبرة ، أمر من شأنه أن يساعد على 

وبصفة عامة ، آلما آان النشاط اإلنمائي المزمع آبيرًا ، . المشارآة الفعالة من جانب تلك المجتمعات في عملية تقييم الوقع 
 .  آان الوقع االحتمالي آبير وواسع الرقعة ، وبذلك تكون متطلبات المساندة وبناء القدرة أيضًا متطلبات أآبر آلما

إنشاء خطة لإلدارة البيئة شاملة خطط طوارئ بشأن ما یحتمل من وقع ضار ، من ثقافي وبيئي واجتماعي ،  -واو
 ینشأ عن نشاط إنمائي مزمع

افع واإلقالل إلى أبعد حد من الوقع الضار ، سيقتضي األمر في معظم في سبيل جنى أعظم قدر من المن -19
ولذا فإن صياغة خطة اإلدارة البيئية ينبغي أن . الحاالت إنشاء خطة لإلدارة البيئية إليجاد إطار يمكن أن يتم فيه النشاط المزمع 

اءات التقييم البيئي االستراتيجي ، حيث تكون مثل أو بإجر/تسترشد بالخطة اإلنمائية التي لدى المجتمع الذي يتأثر بالنشاط ، و
تلك الخطط موجودة ، وينبغي أن تتضمن الصياغة المذآورة أيضًا خطط طوارئ لمواجهة الوقع الضار المحتمل ، من ثقافي 

 .واجتماعي 

 تبين الفاعلين المسؤولين عن االلتزامات والجبال التعویضي والتـأمين والتعویض  -زاي
 صون صحة ورفاه وأمن المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة واألنظمة االيكولوجية التي يعيشون عليها، وبقدر االمكان في في سبيل -20

سبيل منع الوقع الضار، الثقافي والبيئي واالجتماعي، ألي نشاط انمائي مقترح، ينبغي أن يتبين بوضوح الفاعلون الذين ينبغي أن يتحملون المسؤولية 
 .زام والجبر التعويضي والتأمين والتعويضعن اللت
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عقد اتفاق أو خط عمل لشروط متفق عليها تبادليا بين القائم بنشاط إنمائي مزمع والمجتمع األصلي والمحلي  -حاء

 المتأثر بذلك النشاط 
وشروط .  والقائم بالنشاط اإلنمائي في سبيل حماية مصالح مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، يمكن التفاوض في اتفاق بين المجتمع -21

ذلك االتفاق ، الذي يكون خاضعًا للتشريع وللوائح الوطنية ، يمكن أن تغطي الجوانب اإلجرائية لتقييمات الوقع بما في ذلك خيار عدم القيام باي عمل 
 أو تخفيف أي وقع سلبي ناشئا عن النشاط االنمائي ، وبيان الحقوق والواجبات والمسؤوليات لجميع األطراف ، وأن تعالج أيضًا أية تدابير لمنع

 المقترح

 إنشاء عملية استعراض واستئناف ما قد یتخذ من قرارات -طاء
ينبغي لألطراف ، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل ، أن تكفل إيجاد عملية استعراض واستئناف للقرارات الصادرة، لتحكيم في المنازعات  -22

وينبغي أن تأخذ هذا اإلجراء في الحسبان . نافات بين القائم بالمشروع اإلنمائي ومجتمعات السكان األصليين والمحليين المتأثرة واالستماع إلى االستئ
 .طرائق التوسط وفض المنازعات التي يمكن أن تتضمن طرائق تقليدية
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 إدماج تقييمات الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بوصفها عملية وحيدة -رابعًا 

مع مراعاة العالقة الفريدة بين المجتمعات األصلية والمحلية والبيئة إن الخطوط اإلرشادية تسمح بالنظر في إدماج تقييمات الوقع الثقافي  -23
 8 و 14تين وإجراء تقييمات الوقع ينبغي أن يفي بمتطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي الواردة في الماد. والبيئي واالجتماعي بوصفها عملية وحيدة 

والخطوط اإلرشادية . وما يتصل بها من أحكام ) ي(8، وأن يأخذ في الحسبان المبادئ العامة التي تعد إرشادًا لبرنامج العمل الخاص بالمادة ) ي(
 من االتفاقية 14يجي وفقًا للمادة ينبغي أن تأخذ في الحسبان العمل المتعلق بإدماج قضايا التنوع البيولوجي في تقييم الوقع البيئي وتقييم الوقع االسترات
 . ، وأن يولى عناية خاصة إلدماج االعتبارات الثقافية واالجتماعية في أي تشريع أو سياسات تتعلق بتقييم الوقع البيئي 

 تقييمات الوقع الثقافي -ألف
 القضايا ذات األهمية الثقافية الخاصة ينبغي تبينها من خالل عملية تقييم الوقع الثقافي ، وخصوصًا أثناء مرحلتى الفرز وتحديد المدى ، إن -24

مثل التراث الثقافي والديانات والمعتقدات والتعاليم المقدسة والممارسات العرفية وأشكال التنظيم االجتماعي ، وأنظمة استعمال الموارد الطبيعية ، 
وأنظمة القانون العرفي ، والهياآل , مواقع المقدسة ، واالحتفاالت ، واللغات بما فيها أنماط استعمال األراضي في األماآن ذات األهمية الثقافية ، وال

والوقع المحتمل على جميع جوانب الثقافة ، شاملة المواقع المقدسة ، ينبغي إذن أن يؤخذ في الحسبان عند إجراء . السياسية واألدوار واألعراف 
 .تقييمات للوقع الثقافي 

اث الثقافي مجال يهتم بالوقع المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على الظواهر الفيزيقية للتراث الثقافي لمجتمع من إن تقييم الوقع على التر -25
وإجراء تقييم للوقع على التراث الثقافي أمر يحتاج ، حسب مقتضي . المجتمعات ، وآثيرًا ما يكون خاضعًا للقوانين الوطنية المتعلقة بالتراث 

 . م الدولية والوطنية والمحلية للتراث الظروف ، إلى مراعاة القي

في حالة ما إذا آانت هذه المواقع أو هذه األشياء ذات األهمية االحتمالية آتراث ، في حالة اآتشافها أثناء أعمال حفر التربة ، في نطاق  -26
اف ، إلى أن ثمة يتم سوي للوضع اإلرآيولوجي أو نشاط إنمائي ، عندئذ ينبغي وقف جميع األنشطة في المنطقة وحول المنطقة التي تم فيها االآتش

 .للتراث 

 :عند تحديد مدى تقييم الوقع الثقافي ينبغي أن يؤخذ ما يلي في الحسبان  -27

 الوقع المحتمل على استمرار االستعمال العرفي للموارد البيولوجي ؛ )أ( 

 ت والممارسات التقليدية ؛الوقع المحتمل على احترام وصون واستبقاء المعارف واالبتكارا )ب( 

 البروتوآوالت ؛ )ج( 

 الوقع المحتمل على المواقع المقدسة وما يرتبط بها من أنشطة شعائرية أو احتفالية ؛ )د( 

 ؛) أي الخصوصيات الثقافية (احترام الحاجة إلى صون الطابع الثقافي الخصوصي  )هـ( 

 .الوقع المحتمل على ممارسة القوانين العرفية  )و( 

 الوقع المحتمل على االستمرار العرفي المألوف الستعمال الموارد البيولوجية   -1
البد من أن تراعي ، في عملية التقييم ، أال يسبب أن نشاط إنمائي مزمع تدخًال ال مبرر له في االستعماالت العرفية للموارد البيولوجي  -28

، إذ أن هذا التدخل قد يؤدي فعًال إلى تخفيض التنوع الجيني الذي يستبقيه ويسانده ) ج(10لمادة التي تفي بمتطلبات االتفاقية ، السيما فيما يتعلق با
 .االستعمال العرفي ، مع ما يستبع ذلك من ضياع المعارف والممارسات التقليدية المرتبطة بالموضوع 

 صونها واسبتقائهاالوقع المحتمل على احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وعلى  -2
وينبغي االلتزام . في إجراء تقييمات الوقع الثقافي ، ينبغي العناية بإحترام الحراس المعرفة التقليدية أو حائزيها و المعرفة    ذاتها  -29

ون المعرفة التقليدية مكونة هامة ويمكن أن تك. بالقوانين العرفية التي تحكم ملكية المعرفة التقليدية والحصول عليها ومراقبتها واستعمالها ونشرها 
وفي حالة منازعة بشأن ما يزعم من طبيعة للوقع الذي حدث ، فإن المعرفة . من مكونات عملية التقييم ، ويمكن جمعها باعتبارها قرينة أو برهان 

وف المنظورة ، خصوصًا فيما يتعلق ويمكن أن توضع بروتوآوالت لتغطي جميع الظر) أي جعلها موضع تساؤل (التقليدية يمكن المماراة فيها 
. بكشف النقاب عن معرفة سرية أو معرفة مقدسة ، خصوصًا الظروف التي قد تنطوي على جلسات استماع عامة  وإجراءات مقاضاة أمام المحاآم 

 . مناسبة وفي حالة آشف النقاب عن معرفة سرية أو مقدسة ، ينبغي آفالة االتفاق المسبق عن علم واتخاذ تدابير حماية 

 البروتوآوالت -3
آجزء من اتفاقات أو خطط عمل ممكنة بين القائم بالنشاط االنمائي والمجتمعات المعنية وفي سبيل تسهيل السلوك السوي من جانب  -30

. لية والمحلية بصفة تقليديةالنشاط االنشائي والعاملين المرتبطين به على المواقع وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها المجتمعات األص
وقد يحتاج ) mining(مثًال سياحة المغامرات ، التعدين (وقد يقتضي األمر وضع بروتوآوالت محددة بالنسبة ألنواع خاصة من النشاط اإلنمائي 

اصة أو عند التعامل مع أعضاء األمر أن يراعي المسلك الذي البد من اإللتزام به عند زيارة مجتمعات السكان المحليين ، خصوصًا المواقع الخ
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وينبغي أن تحترم البروتوآوالت اللوائح الموجودة من قبل بموجب ما يوجد من تشريعات متصلة . مجتمعات السكان األصليين والمحليين أنفسهم 

 . بالموضوع على الصعيد الوطني ودون الوطني أو صعيد الحكم الذاتي للمجتمعات 

  المقدسة وما يرتبط بها من أنشطة شعائرية أو احتفالية الوقع المحتمل على المواقع -4
عند اقتراح إجراء إنماءات على مواقع مقدسة أوعلى أراضي ومياه تشغلها او تستعملها للمجتمعات األصلية والمحلية بصفة تقليدية ،  -31

أو المناطق أو األماآن األخرى ذات األهمية الثقافية ، قد يكون لها ينبغي للعاملين المرتبطين بهذه اإلنمائات أن يعترفوا بأن آثير من المواقع المقدسة 
وظائف هامة فيما يتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، وتبعًا لذلك فيما يتعلق بإستبقاء الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها تلك 

 . المجتمعات لرفاها 

 االحتمالي لمشروع إنمائي مزمع على موقع مقدس ، ينبغي أن تشمل عملية التقييم اختيار موقع بديل اذا آان من الضروري تقييم الوقع -32
يكون هناك موقع مقدس سوف يتأثر بنشاط إنمائي مزمع ، وفي الحاالت التي . لإلنماء ، في تشاور مع حراس الموقع والمجتمع المتأثر آكل وحيثما

فإن المجتمع من السكان األصليين والمحليين يمكن أن يكون راغبًا في وضع بروتوآوالت تتعلق بذلك الموقع ، ال يوجد فيها قانون لحماية الموقع ، 
 .في سياق النشاط اإلنمائي     المزمع 

 )الخصوصية الثقافية(احترام الحاجة إلى صون الطابع الثقافي الخصوصي  -5
 ينبغي أن يحترموا الحساسيات الثقافية واحتياجات السكان األصليين والمحليين إلى أن القائمين بنشاط إنمائي والعاملين في ذلك النشاط -33

صون طابعهم الخصوصي ، خصوصًا فيما يتعلق بالشعائر واالحتفاالت الهامة ، آشعائر االنتقال والموت ، وأن تكفل أيضًا إال تصطدم تلك األنشطة 
 . مجتمعات بالنشاط اليومي الروتيني والنشاطات األخرى لتلك ال

 الوقع المحتمل على ممارسة القوانين العرفية    -6

فإذا آان النشاط اإلنمائي يقتضي إدخال قوة عاملة من . إن مقترحات بذل أي نشاط إنمائي ينبغي تقييمها لمعرفة الوقع المحتمل على القوانين العرفية ألي مجتمع متأثر به -34
ولذا قد يقتضي األمر . قد تنشأ منازعات عن ذلك ) مثًال فيما يتعلق بحيازة األرض أو ملكيتها ، وتوزيع الموارد والمنافع (لعرفية المحلية الخارج ، أو يتطلب تغيرات في األنظمة ا

 . محلية تقييم بعض أجزاء القانون العرفي ، وتوضيح الشؤون المتعلق بسلطة الوالية ، والتفاوض في طرائق من شأنها أن تخفض إنتهاآات القوانين ال

 تقييمات الوقع البيئي -باء

عند القيام بتنفيذ المكونة البيئية من مكونات وقع ينشأ عن نشاط إنمائي مزمع أن يجرى ، أو يحتمل أن يكون له وقع على مواقع مقدسة  -35
رشادية إلدماج القضايا المتصلة بالتنوع وعلى أراضي ومياه تشغلها أو تستعملها تقليديًا مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، فإن الخطوط اإل

أن القوانين الوطنية التي تعالج . أو عمليات تقييم الوقع البيئي وتقييم الوقع البيئي االستراتيجي ، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان /البيولوجي في تشريع و
يين من حقوق ناشئة عن معاهدات وحقوق ثابتة قانونا وتقييمات تقييمات الوقع البيئي ينبغي أن تحترم ما تملكه مجتمعات السكان األصليين والمحل

 يمكن أن تسهم في حماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية باالعتراف بما للمجتمعات األهلية - باعتبارها عمليات تجميع المعلومات-الوقع البيئي 
 والمحلية المتضررة أو المتأثرة من أنشطة وتقاليد ومعتقدات متميزة

إن الوقع المباشر وغير المباشر للنشاط اإلنمائي المزمع ، على التنوع البيولوجي المحلي وعلى مستويات األنظمة اإليكولوجية واألنواع  -36
أثرة  ، والجينات ، أمر ينبغي تقييمه ، خصوصًا فيما يتعلق بمكونات التنوع البيولوجي التي تعتمد عليها مجتمعات السكان األصليين والمحليين المت

وينبغي أن يتم بعناية تقييم ورصد النقع غير المباشر على المدى . ويعتمد عليها أعضاؤها لكفالة سبل العيش لهم ورفاههم وسد احتياجاتهم األخرى 
 وينبغي أن يتم بصرامة تقييم اقتراح النشاط االنشائي فيما يتعلق بادخال أنواع غازية. الطويل

 دراسات خط األساس -1

 سبيـل القيام بفعالية بتقييم للوقع البيئي لنشاط إنمائي مزمع ، فمن المرغوب فيه إجراء دراسة على خط األساس ، لتبين مكونات التنوع في -37
ظمة األن(والمعرفة التفصيلية للموارد البيولوجية . البيولوجي التي لها أهمية خاصة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين المتأثرة بذلك النشاط

وهذه الدراسة على خط األساس ينبغي أن تتضمن . أمر جوهري لحماية التنوع البيولوجي والقيم الثقافية معًا ) اإليكولوجية ، األنواع ، التنوع الجيني 
بموجب أنظمة ( ، مثًال ، بيان ما إذا آانت أنماط الموائل التي سوف تتأثر بنشاط المزمع ممثلة في أماآن أخرى في محميات حفظ موجودة فعًال

. لألغذية والزراعة ، ممثلة في مجموعات خارج الموضع الطبيعي ) وسالالت منها (وما إذا آانت أنواع معينة من المحاصيل ) المحميات الوطنية 
 :ودراسات خط األساس ينبغي أن تجمع البيانات المتعلقة بما يلي 

الهامة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين آغذاء أو أدوية أو وقود أو شاملة بيان األنواع الخاصة (قوائم جرد األنواع  )أ( 
 ؛) أعالف أو للبناء أو للمنتجات الحرفية أو للكساء أو لألغراض الدينية واالحتفالية ، إلى      آخره 

 IUCN الكتاب األحمر لبيانات الـ قد يكون أشار إليها(تبين األنواع المعرضة لإلنقراض ، واألنواع المهددة بمخاطر إلى آخره ،  )ب( 
 ؛) ، وقوائم الجرد الوطنية 

آأراضي للتناسل أو للتحضين ، وبقايا النباتات األصلية ، ومناطق المأوى للحياة البرية (تبين الموائل ذات األهمية الخاصة  )ج( 
 حرجة لألنواع الحرجة ؛ومواسم التناسل ال) والممرات للحياة البرية ، والموائل والطرق لألنواع المهاجرة 
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) مثل األراضي الصيد وصيد األسماك ، ومناطق الحصاد ، واألخشاب الهامة (تبيـن المناطق ذات األهمية االقتصادية الخاصة  )د( 

 ؛

 ؛) لمحلية مثًال مجاري الماء ، العيون ، المناجم والمحاجر التي تسد االحتياجات ا(تبين السمات الفيزيقية ذات األهمية الخاصة  )هـ( 

 ) .مثل المرجات المقدسة ومواقع التوتيم (تبين مواقع التنوع البيولوجي ذات األهمية الدينية والروحية واالحتفالية والمقدسة  )و( 

معرفة  ، ينبغي أن تعتبر ال5/6 من مقرره 1 من نهج األنظمة اإليكولوجية ، الذي سانده مؤتمر األطراف في الفقرة 11تمشيًا مع المبدأ  -38
التقليدية آمكونة هامة وال تتجزأ من دراسات خط األساس ، خصوصًا المعرفة التقليدية التي يملكها الذين لهم أرتباط طويل بالمنطقة المعنية التي 

إلى مقاالت في ويمكن في أحوال آثيرة مساندة المعرفة التقليدية بصورة فوتواغرفية قديمة وقصص شفوية تشير . يزمع إجراء نشاط إنمائي فيها 
 .الجرائد وبأحداث تاريخية معروفة ، وتقارير أنثروبولوجية وغير ذلك من السجالت الواردة في مجموعات االرشيف 

 تقييمات الوقع االجتماعي -جيم 
 يتأثرون أو من  المرجح في سبيل القيام بتقييم الوقع االجتماعي على نحو فعال ، فيما يتعلق بمجتمعات السكان األصليين والمحليين ،الذين -39

أن يتأثروا بنشاط إنمائي مزمع ، إن مرحلتى الفرز وتحديد المدى ينبغي أن تأخذا في الحسبان عامل التوازن بين الجنسين والعوامل الديمجرافية ، 
ية ووسائل اإلنتاج وآذلك االحتياجات واإلسكان واإليواء ، والعمالة والبنيات التحتية والخدمات ، والدخل وتوزيع الموجودات ، واألنظمة التقليد

 .التربوية والمهارات التقنية واآلثار المالية لذلك آله 

إن اإلنماءات المقترحة ينبغي تقييمها فيما يتعلق بالمنافع الملموسة لتلك المجتمعات ، مثًال إنشاء العمالة غير الخطرة ، وإيجاد إيرادات  -40
 وإمكانية الحصول على أسواق وتوزيع فرص تنويع الدخل وتقييم التغييرات على االقتصاد التقليدي يمكن باقية عن طريق تحصيل رسوم مناسبة ،

 .أن يشمل التقدير االقتصادي للوقع االجتماعي السلبي مثل االجرام واألمراض المنقولة جنسيا

ية ، أو الطوى على إدخال الزراعة التجارية وحصد بعض إن اإلنماءات التي تنطوى على تغيرات في الممارسات التقليدية في إنتاج األغذ -41
 .األنواع البرية الخاصة ، ينبغي تقييم ما تحدثه من تغييرات وإدخاالت 

في تقييمات الوقع االجتماعي ، ينبغي إيجاد مؤشرات لإلنماء االجتماعي تتمشى مع آراء مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، وينبغي  -42
ا التوزان بين الجنسين وأعتبارات اختالف األجيال ، واالعتبارات الصحية واألمان ، واألمن الغذائي وأمن سبل العيش واآلثار أن يراعي فيه

 . المحتملة على تماسك المجتمع وتعبئته 

 : عند تحديد مدى تقييم الوقع االجتماعي ينبغي أن ينظر فيما يلي   -43

  االقتصادي ؛–رافي واالجتماعي القيام بدراسات على خط األساس الديمغ ) أ(

  الوقع االقتصادي ؛ ) ب(

 الوقع المحتمل على األنظمة التقليدية وحيازة األرض وملكيتها ؛ ) ج(

 اعتبارات التوازن بين الجنسين ؛ ) د(

 االعتبارات المتعلقة بإختالف األجيال ؛ )هـ(

 جوانب الصحة واألمان ؛ )و( 

 اآلثار على التماسك االجتماعي ، )ز(

 لعيش التقليدية،أنماط ا )ح(

 الوقع االحتمالي على الحصول على الموارد البيولوجية لسُبل العيش، )ط(

 دراسات خط األساس  -1
 :في إجراء الدراسات على خط األساس ، ينبغي أن تعالج المجاالت اآلتية ضمن أمور أخرى  -44

 ؛) وتحرآاتهم ، شاملة التحرآات الموسمية عدد وترآيبة األعمار للسكان وتوزيع السكان (العوامل الديمغرافية  )أ( 

 اإلسكان والمأوى ؛ )ب( 

 وتوفر الماء النظيف، واألمراض المعدية –الوضع القائم في المجال الصحي للمجتمع ، خصوصًا المشاآل والقضايا الصحية  )ج( 
 والمتوطنة ، ووجوه القصور الغذائي ، واحتماالت طول األعمار ، إلى آخره ؛

النسيج الحفر، صنع السـالت بناء : خصوصًا المهارات التقليدية (ستويات العمالة ، ومجاالت العمالة ، والمهارات إن م )د( 
 التدريب ؛)/  شاملة المستويات التي تبلغ من خالل عمليات التربية غير             الرسمية (ومستويات التعليم ) المراآب 
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أو (الخدمات الصحية ، النقل ، التصرف في النفايات ، توريد الماء ، التسهيالت االجتماعية (مستوى البنيات التحتية والخدمات  )ه( 

 ؛) في سبيل الترفه ، إلى آخره ) االفتقار إليها 

شامًال األنظمة التقليدية لتوزيع السلع والخدمات ، القائمة على أساس المعاملة بالمثل ، وتبادل السلع (مستوى وتوزيع الدخل  )و( 
 ؛) لعينية ، وسائر المبادالت ا

مثًال ترتيبات حيازة األراضي ، الحقوق على الموارد الطبيعية ، ملكية الموجودات األخرى من حيث بيان (توزيع الموجودات  )ز( 
 ؛) من له الحق في الحصول على اإليراد وعلى المنافع األخرى 

 .، شاملة دور الجنسين في هذه األنظمة ) لمنتجات الحرفيةاألغذية ، األدوية ، ا(األنظمة التقليدية لإلنتاج  )ح( 

 .آراء المجتمعات األهلية والمحلية بشأن مستقبلهم وطرائق ايجاد تطلعات مستقبلية )ط( 

غي بصفة خاصة إن العوامل االجتماعية االضافية اآلتية التي تعتمد عليها مجتمعات السكان األصليين والمحليين في آسب عيشهم ، ينب -45
 :أيضًا أن تأخذ في االعتبار ، شاملة الوقع على ما يلي 

 األنظمة التقليدية غير النقدية للتبادل مثل المقايضة المباشر بين السلع وغيره من أشكال التجارة ، شاملة تبادل العمالة ؛ )أ( 

 العالقات االقتصادية االجتماعية المتصلة بالموضوع ؛ )ب( 

 نسين والعالقات بينهما ؛أهمية دور آل من الج )ج( 

 المسؤوليات التقليدية ومفاهيم العدالة والتكافؤ في المجتمع ؛ )د( 

 .األنظمة التقليدية لتقاسم الموارد الطبيعية ، شاملة الموارد التي حصل عليها عن طريق الصيد أو تجميعها أو حصادها  )هـ( 

 االعتبارات االقتصادية  -2
قترح على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو نستعملها المجتمعات األصلية والمحلية بصفة إن النشاط اإلنمائي الم -46

تقليدية ينبغي أن يكفل منافع محسوسة تسفر عنها تلك المقترحات ، مثل إنشاء فرص العمل في بيئات عمل مأمونة وخالية من المخاطر ، وتوليد 
. لألعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم ) االقتصادي (سوم مناسبة والحصول على أسواق وتنوع فرص توليد الدخل إيراد باقي عن طريق تحصيل ر

ووفقا للتشريع الوطني أو اللوائح الوطنية ذات الصلة ينبغي اشراك المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات المراجعة المالية لمشروعات النشاط 
 لك المجتمعات، لكفالة االستعمال الفعال للموارد المستثمرةاالنمائي التي تشارك فيها ت

 وقع محتمل على األنظمة التقليدية لحيازة األرض وعلى االستعماالت األخرى للموارد الطبيعية -3
عات تجارية إن اإلنماءات التي تنطوي بصفة خاصة على تغيرات في الممارسات التقليدية إلنتاج األغذية ، أو تنطوى على إدخال زرا -47

قد ) مثًال لتزويد األسواق بطلباتها من أعشاب أو بمهارات أو نباتات طبية أو اسماك أو فراء أو جلود (وحصاد تجاري لبعض األنواع البرية الخاصة 
وتشعبات هذه األنواع . تؤدي إلى إحداث ضغوط في سبيل إعادة هيكلة األنظمة التقليدية لحيازة األرض آي تستوعب األحجام الجديدة من اإلنتاج 

أو حصد األنواع البرية تجاريًا ينبغي /والوقع المحتمل الناشئ عن زراعة و. من التغير يمكن أن تكون بعيدة المدى ، وتحتاج إلى تقييم سوي لها 
 .أيضًا التصدي له وتقييمه

 اعتبارات التوازن بين الجنسين -4

ى النظر في الوقع المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على النساء في المجتمعات المتأثرة بذلك في تقييم الوقع االجتماعي هناك حاجة خاصة إل -48
النشاط ، مع النظر آما ينبغي إلى دورهن بوصفهن موردات لألغذية وقائمات بإطعام األسرة بإتخاذ القرارات المتعلقة بالمجتمع وبوصفهن رئيسات 

المتعلقة بهن على وجه ( التنوع البيولوجي وحائزات للعناصر الخاصـة من المعرفة التقليدية للمجتمعات العائلية ، وآذلك بوصفهن حارسات على
 ) .التحديد 

 االعتبارات المتعلقة باإلجيال -5

ومن . في أي تقييم للوقع االجتماعي ، إن الوقع المحتمل لنشاط إنمائي مزمع على جميع األجيال في مجتمع ما هو أمر ينبغي النظر فيه  -49
الشواغل الخاصة الوقع الذي يمكن أن يؤثر في فرص قيام الكبار بنقل ما لديهم من معرفة إلى الصغار الناشئين ، أو الوقع الذي قد يجعل بعض 

 .المهارات وبعض المعارف التقليدية أمرًا زائدًا عن الحاجة 

 جوانب الصحة واألمان -6

وجوانب األمان ينبغي أن . ان في مسائل النشاط اإلنمائي المزمع ، أمر ينبغي تفحصه في عملية تقييم الوقع ، إن جوانب الصحة واألم -50
تشمل المخاطر التي من قبيل اإلصابات الفيزيقية خالل البناء ، والمخاطر على الصحة المرتبطة بأشكـال شتى من التلويث ، واالستغالل الجنسي ، 
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وينبغي فرز العمال األجانب . ل النباتات الطبية ، واستعمال الكيمياويات مثل المبيدات واالضطرابات االجتماعية ، وحدوث تزعزعات في موائ

 . لتبين أية أمراض معدية يحملونها والتي قد ال يملك  السكان المحليون مناعة ضدها ، أو التي ليس هناك دليل على وجودها من ظهرانيهم 

 اآلثار على التماسك االجتماعي -7

يم الوقع ينبغي أن تأخذ في االعتبار اآلثار االحتمالية التي قد تنجم عن نشاط إنمائي مزمع على المجتمع المتأثر بذلك النشاط إن عملية تقي -51
 . وعلى أفراده آكل ،  بإيجاد مزايا غير عادلة يجنيها أفراد أو جماعات خصوصيون ، نيتجة لعملية اإلنماء ، على حساب المجتمع آله 

  عامة اعتبارات -خامسًا

ينبغي أن تؤخذ أيضا في الحسبان االعتبارات العامة اآلتية عند اجراء تقييم للوقع لنشاط انشائي مقترح أن يحدث أو من المحتمل أن يكون  -52
 .له وقع على المواقع المقدسة أو ضمن األراضي التي تشغلها أو تستعملها المجتمعات األصلية أو المحلية

  علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة أو المتأثرة،الموافقة المسبقة عن )أ(

 اعتبارات التوازن بين الجنسين، )ب(

 خطط تطوير المجتمعات، )ج(

 االعتبارات القانونية )د(

 الملكية والحماية والرقابة على المعارف والتكنولوجيات التقليدية المستعملة في عمليات التقييم، )ه(

 مف الوقع والتهديد،تدابير تخفي )و(

 الحاجة الى الشفافية، )ز(

 انشاء اجراءات استعراض وفض المنازعات، )ح(

 الموافقة السابقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية .ألف
ة ينبغي أن تشمل عملية في الحاالت التي يقتضي فيها النظام القانوني الوطني موافقة مسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلي -53

والموافقة المسبقة عن علم الخاصة بمختلف مراحل عملية تقييم الوقع ينبغي أن تأخذ في االعتبار . التقييم النظر في هل تم الحصول على تلك الموافقة
ة الالزمتين، وتخصيص وقت آاف الحقوق والمعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى السكان األصليين والمحليين، واستعمال اللغة والعملي

وتوفير معلومات صحيحة وواقعية ومضبوطة من الناحية القانونية، والتغييرات أو التعديالت على االقتراح األصلي بالنشاط االنمائي تقتضي موافقة 
 .اضافية مسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة

 سيناعتبارات التوازن بين الجن .باء
ينبغي أن يؤخذ تماما في االعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه النساء والشباب، خصوصا النساء والشباب في المجتمعات األصلية والمحلية،  -54

في سبيل حفظ في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، والحاجة الى المشارآة الكاملة والفعالة من النساء في رسم السياسة وتنفيذها 
 .التنوع البيولوجي

 تقييمات الوقع وخطط تنمية المجتمعات .جيم
. ينبغي تشجيع المجتمعات األصلية والمحلية وتزويدها بالمساندة والقدرة الالزمتين لصياغة خططها االنمائية الذاتية لتلك المجتمعات -55

الستراتيجي المتمشية وغايات وأهداف الخطط االنمائية والبرامج المناسبة الرامية وينبغي أن تتضمن هذه الخطط وضع وتطوير آليات للتقييم البيئي ا
 .الى استئصال الفقر، آما تحددها المجتمعات األصلية والمحلية

ان أية انشاءات أو تطويرات مقترح أن تحدث أو يحتمل أن يكون لها وقع على المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي تشغلها أو  -56
ستعملها بصفة تقليدية المجتمعات المحلية واألصلية، ينبغي أن تحقق توازنا بين الشواغل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية من ناحية، بينما ت

رف التقليدية، تزيد من ناحية أخرى، فرص الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والحصول والتقاسم المنصف للمنافع، واالعتراف بالمعا
وينبغي أن ينعكس ذلك في عمليات تقييم الوقع الثقافي . من االتفاقية، وأن تسعى الى تقليل المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي) ي (8وفقا للمادة 

 .والبيئي واالجتماعي

 االعتبارات القانونية .دال
ا يتمشى وااللتزامات الدولية ينبغي أن تأخذ الحكومات ووآاالتها والقائمون في أية اجراءات للتقييم، وبصرف الخضوع للتشريع الوطني م -57

بالنشاط االنمائي، في حسبانها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية على األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية تلك المجتمعات وما 
 .يرتبط بها من تنوع بيولوجي
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 ال سيما تحديد الطرف الذي يملك الوالية على الشؤون التي يمكن أن تنجم خالل القيام –يح المسؤوليات القانونية هناك حاجة الى توض[ -58

 ]بتقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي، شاملة التطبيق والمسؤولية وتدابير الجبر التعويضي

 ليدیة المستعملة في عمليات تقييمالملكية والحمایة والتحكم في المعارف والتكنولوجيات التق .هاء
  الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي

تمشيا مع نهج األنظمة االيكولوجية ينبغي للقائمين بتقديم مقترحات النشاط االنمائي أن يعترفوا بأهمية تفهم وتطبيق القيم والمعارف التي  -59
 .ن تنوع بيولوجي، وتطبيقها على التنمية المستدامة قد تمّت الى استعمال ما تملكه المجتمعات األصلية والمحلية م

في جميع الظروف المتصلة بالنشاط االنمائي المقترح، ينبغي احترام حقوق الملكية الفكرية للمجتمعات األصلية والمحلية على معارفها  -60
وفي سبيل صون حقوقها .  عن علم من مالكي المعرفة التقليديةوال ينبغي استعمال تلك المعارف اال بموافقة مسبقة. وابتكاراتها وممارساتها التقليدية

ينبغي للمجتمعات األصلية والمحلية أن تضع أو مساعدتها على أن تضع بروتوآوالت تتمشى مع التشريع الوطني ذي الصلة بشأن الحصول 
ينبغي تقديم المساعدة على ايجاد تلك البروتوآوالت اذا ما و. واالستعمال للمعارف التقليدية في اجراءات تقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي

 .طلبت

 تدابير تخفيف الوقع والتهدید .واو

في سياق تقييمات الوقع وال سيما فيما يتعلق بتدابير التخفيف المتصلة بالنشاط االنشائي، حيثما يوجد تهديدد بحدوث تخفيض محسوس أو  -61
 .عمال عدم وجود يقين علمي آامل، آسبب لتأجيل تدابير تفادي أو تخفيف ذلك التهديدضياع للتنوع البيولوجي، ال ينبغي است

 الحاجة الى الشفافية .زاي

ينبغي الحفاظ على الشفافية والمساءلة في اجراء جميع مراحل تقييمات الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي وفي أية عمليات لصنع القرار،  -62
وينبغي أن يدرج بند بشأن عدم . المقدسة/ي التي تقتضي المحافظة على السرية بشأن التعامل مع المعارف التقليدية السريةفيما عدا حالة األمن الوطن

 .آشف النقاب عن المعلومات التي تجمع من خالل اجراءات تقييم الوقع في الدراسات على خط األساس المتعلقة بالمعارف التقليدية

 فض المنازعاتانشاء واستعراض اجراءات  .حاء

في سبيل ادارة أية منازعات قد تنجم فيما يتعلق باقتراح بنشاط انشائي وما يعقبه من عمليات تقييم الوقع ينبغي أن تتاح وسائل لفض  -63
 .المنازعات أو تتاح آليات أو ينبغي انشاؤها

 

 الطرائق والوسائل -سادسًا

 تعزيز وإعادة بناء القدرة -ألف
إدراج النشاطات الثقافية واالجتماعية ، واعتبارات التنوع البيولوجي التي لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، أي نشاط يستهدف  -64

والخبرة في المعرفة التقليدية أمر مطلوب ، وآذلك . في أنظمة تقييم الوقع البيئي الوطنية ، ينبغي أن تكون مصحوبًا بأنشطة مناسبة لبناء القدرة 
وتقييمات الوقع البيئي ينبغي أن تشمل فريقًا من خبراء التقييم في . ات السكان األصليين والمحليين في المنهجيات والتقنيات واإلجراءاتخبرة مجتمع

 .المعرفة التقليدية ، المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية ذات الصلة 

نوع البيولوجي للتقييم االستراتيجي وتقييم الوقع البيئي سواء ممارسى إن ورش التدريب بشأن الجوانب الثقافية واالجتماعية والمتعلقة بالت -65
 .التقييم ولممثلي مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، أمر من شأنه أن يسهل إيجاد تفهم مشترك حول هذه القضايا 

ك بعد ، على صياغة خطتها الذاتية المتعلقة ينبغي أن تشجع الحكومات وتساند مجتمعات السكان األصليين والمحليين، حيث لم تفعل ذل -66
بتنمية المجتمعات ، التي ستمكنها من األخذ بنهج متدرج ومتكامل استراتيجي مناسب من الناحية الثقافية يكون أشد مناسبة الحتياجاتها في مجال 

تقييم البيئي االستراتيجي ، لتوفير عملية منتظمة إلدماج وهذه الخطط ينبغي أن تشمل سياسة أو خطة لل. التنمية بما يتمشى وغايات المجتمع وأهدافه 
 . االعتبارات االجتماعية والبيئية والثقافية في التخطيط وصنع القرار ، في سبيل تطبيق تقييمات الوقع على أنشطة اإلنماء المزمعة 

 السلطة التشريعية -باء
تعات السكان األصليين والمحليين جزأ ال يتجزأ من تقييم الوقع البيئي وإجراءات إذا جعل الوقع االجتماعي والبيئي والثقافي المتعلق بمجم -67

التقييم البيئي االستراتيجي ، وأدمج في التشريع ، وإذا جعلت متطلبات القائمين بالنشاط اإلنمائي على مستويات المشروعات أو السياسات ، يسعون 
 إذا جعلت هذه المتطلبات أمرًا مذآورًا -بيئية واالجتماعية ، التي تتجنب الوقع الضار أو تخففه ، إلى أسلم وأجدى الخيارات من النواحي الثقافية وال



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
180Page 

 
صراحة ، فإن ذلك سيحمل القائمين بتنفيذ النشاط اإلنمائي المزمع ، على أن يقوموا ، في مرحلة مبكرة جدًا ، باستعمال أدوات تقييم الوقع الثقافي 

 .ملية اإلنماء ، قبل مرحلة إقرار المشروع ، أو في بعض األحيان ، قبل إجراءات الفرز والبيئي واالجتماعي لتحسين ع

 تبادل المعلومات -جيم 

إن الموارد القائمة على أساس وب الكمبيوتر ، مثل آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ، قد تساعد على رفع مستوى  -68
لمتاحة ومصادر المعلومات المفيدة والخبرة المتعلقة بإدراج شواغل مجتمعات السكان األصليين والمحليين الثقافية الوعي بشأن المنهجيات ا

واالجتماعية والمتصلة بالتنوع البيولوجي ، في عمليات تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي ، وينبغي إيجادها واستعمالها لتوفير المعلومات 
 . بشأن تقييمات الوقع البيئي وتبادلها

إن االتصال بين ممارسي تقييم الوقع البيئي وأعضاء المجتمعات األصلية والمحلية ذات الخبرة في تقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي  -69
خبرات مثًال من خالل نقطة االتصال ، إنما هو حاجة ملحة للتحسين ، وينبغي تعزيز هذا االتصال من خالل ورش وتقييم حاالت دراسة وتقاسم ال

 .وما يتصل بها من أحكام الموجودة في آلية تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ) ي(8المعنية بالمادة 
 الموارد .دال

 المساندة المالية والتقنية  شاملة–ينبغي أن تتاح عند الطلب للمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الوطنية ذات الصلة الموارد  -70
وهذه المساندة يمكن أن تسديها الحكومات الوطنية ان أمكن، أو .  لتمكينها من المشارآة الكاملة في جميع جوانب تقييمات الوقع الوطنية–والقانونية 

 .تسديها، في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، الوآاالت المانحة ذات الصلة

 التشارآية للمجتمعات األصلية والمحليةليات اآل - واو 
) ي (8 الصادرة من الفريق مفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 3/6إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 

  المرفقUNEP/COP/7/7واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي 

 :إن مؤتمر األطراف يقرر 
 إلى األطراف والحكومات أن تزيد من مشارآة ممثلي المجتمعات 5/16 من المقرر 18دعوته، المتضمنة في الفقرة أن يكرر  )1(

  على مواصلة تعزيز هذه المشارآة؛يحثهااألصلية والمحلية في الوفود الرسمية إلى االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية و

ذي القيام بجمع معلومات عن مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية، وفي عمليات  األمين التنفيأن يطلب إلى )2(
 صنع القرار وتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني، وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

ت األصلية والمحلية، حسبما هو مالئم، في أفرقة  األمين التنفيذي إدخال تدابير عملية لتعزيز مشارآة المجتمعاأن يطلب إلى )3(
العمل التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف، وفقا للقواعد اإلجرائية، 

 إذا آان ذلك مالئما؛

اور مع مكتب مؤتمر األطراف، فيما يتعلق باالجتماعات التي تعقد في إطار  إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشأن يطلب )4(
، بالقياس إلى )ي (8االتفاقية، بالنظر في إفساح الوقت بين تلك االجتماعات، خصوصًا فيما يتعلق بإجتماعات الفريق العامل المخصص للمادة 

لى الموارد وتقاسم المنافع واجتماعات مؤتمر األطراف، في سبيل إعطاء اجتماعات الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول ع
الوقت والفرصة الكافيين لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية لإلسهام في إعداد وتحليل الوثائق التي تعد لهذه االجتماعات ولتأمين الدعم المالي 

 لحضورهم؛

على تضافر الجهود بين المواثيق البيئية الدولية، وخاصة من خالل مجموعة  األمين التنفيذي مواصلة التشجيع أن يطلب إلى )5(
االتصال المشترآة بين أمانات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 واألحكام المتصلة لها في االتفاقية؛) ي (8دة تغير المناخ، وذلك بصدد القضايا ذات الصلة بالما

 األطراف والحكومات، بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية، في الحاالت التي لم تفعل فيها ذلك بعد، إلى ما أن يدعو )6(
 :يلي

آة في صنع القرار أن تشجع على المشارآة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في إعداد اآلليات الوطنية للمشار )أ(
 والتنفيذ؛

أو إقليمية للتنوع البيولوجي في المجتمعات األصلية والمحلية، مع مراعاة المساواة في النوع /أن تنشئ لجانا إستشارية وطنية ودون إقليمية و )ب(
 االجتماعي على جميع المستويات؛

نظمات المجتمعات األصلية والمحلية ذات أن تعزز قدرة المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية والمدنية وم )ج(
 واألحكام المتصلة بها، ولتسهيل تنفيذها ؛) ي (8الصلة على أن تأخذ في الحسبـان متطلبات المادة 
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أن تبني قدرة آافية لتمكين النقطة المرآزية الوطنية للتنوع البيولوجي، وفقا للقانون المحلي، من توفير المعلومات  )د(

ة والمحلية فيما يتعلق بتوزيع الوثائق ونتائج االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية، مع الترآيز للمجتمعات األصلي
 بوجه خاص على توفير الوثائق بلغات مالئمة ويمكن الحصول عليها من لغات المجتمعات األصلية والمحلية؛

 البحوث والجامعات، من أجل تحديد أن تعزز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على التعاون مع منظمات )هـ(
 احتياجات البحوث والتدريب بالعالقة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية، عند تقديم الدعم أن يحث منه للقيود الخاصة التي تواجه البلدان النامية، وإدراآا )7(
 من االتفاقية، على 3 و 2، الفقرتين 20، والمادة )م (8 لجهود الحفظ في الموقع الطبيعي للبلدان النامية طبقا للمادة المالي وغيره من أشكال الدعم

 ايالء اهتمام خاص إلنشاء وتنفيذ آليات تشارآية؛

عات إقليمية  األطراف والحكومات على مساعدة منظمات المجتمعات األصلية والمحلية في مناطقها على عقد اجتماأن يشجع )8(
لمناقشة نتائج المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف والتحضير لالجتماعات القادمة في إطار االتفاقية، وخصوصًا اجتماعات الفريق العامل 

 واألحكام المتصلة بها؛) ي (8مفتوح العضوية المخصص للمادة 

 ص مستوى مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية؛ األطراف إلى إضافة معلومات في تقاريرها الوطنية بخصوأن يدعو )9(

من البلدان ] وخصوصا[ إنشاء آلية تمويل طوعية في إطار االتفاقية لتسهيل مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية أن يقرر )10(
ات مجموعات االتصال في المجتمعات النامية وبلدان االقتصادات االنتقالية، في االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية، بما في ذلك اجتماع

وتعمل آلية التمويل من أجل مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية . األصلية والمحلية، واالجتماعات ذات الصلة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة
ور مع األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية مع المنشأة بموجب هذا وفقا للخطوط التوجيهية والمعايير التي يقوم األمين التنفيذي بإعدادها بالتشا

 األخذ في الحسبان العرف المتبع من جانب األمم المتحدة في هذا المجال، إن وجد؛

واألحكام المتصلة بها في ) ي (8 األمين التنفيذي مواصلة تطوير النقطة المرآزية المواضيعية بشأن المادة أن يطلب إلى )11(
 :ار آلية غرفة تبادل المعلومات من خالل ما يلياالتفاقية، وذلك في إط

مساعدة النقاط المرآزية الوطنية، حسب االقتضاء وشريطة توافر الموارد، على أن تقوم على نحو أآثر فاعلية  )أ(
بتوزيع وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باالتفاقية من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، مع الترآيز 

اص على تقديم المعلومات باللغات المالئمة والتي يمكن االستعانة بها من لغات المجتمعات األصلية بوجه خ
 والمحلية؛

مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو مالئم وشريطة توافر الموارد، على استعمال المعلومات  )ب(
التدريب، على المستويات المحلية والوطنية وتكنولوجيات االتصال من خالل تنظيم ورش عمل لبناء القدرات و

 ودون اإلقليمية؛

تجميع المعلومات عن الشبكات القائمة والخبراء واألدوات والموارد التي تلبي احتياجات المجتمعات األصلية  )ج(
 والمحلية؛

ط المرآزية الوطنية، أن يواصل  األمين التنفيذي، بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية، من خالل النقاأن يطلب إلى )12(
 :المساعدة في تطوير شبكات االتصال واألدوات لكي تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية من خالل ما يلي، ضمن أمور أخرى

نشر معلومات من خالل حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات عن األشكال والبروتوآوالت والمعايير لكي  )أ(
 معات األصلية والمحلية، والمساعدة في مواصلة تطوير شبكات االتصال؛تستعملها المجت

نشر معلومات من خالل حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات عن أدوات االتصال اإللكتروني المالئمة  )ب(
 لالستخدام من جانب المجتمعات األصلية والمحلية؛

األخرى من خالل النقطة المرآزية المواضيعية لتشجيع المزيد من إتاحة المنتديات اإللكترونية وأدوات االتصال  )ج(
 تطوير شبكات االتصاالت بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية؛

نشر معلومات عن هندسة الشبكات والوصاية على البيانات، إدارتها من خالل حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل  )د(
حلية على تطوير شبكات االتصال بواسطة المجتمعات األصلية المعلومات لمساعدة المجتمعات األصلية والم

 والمحلية؛

تحديد األدوات األخرى التقليدية وأدوات االتصال البديلة وغير اإللكترونية لتأمين المشارآة الكاملة والفعالة في  )هـ(
 .شبكة االتصال من جانب المجتمعات األصلية والمحلية

  لحمایة المعارف(SUI GENERIS)ایجاد عناصر نظام فرید  -زاي  
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 والممارسات واالبتكارات التقليدیة

 8 الصادرة من الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 3/7إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 
 . المرفق UNEP/CBD/COP/7/7وما يتصل بها من أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي(
 

 : مؤتمر األطراف يقرر إن 

من المقرر ) ه(الى ) ب (34 من األمين التنفيذ مواصلة تجميع وتحليل المعلومات عن القضايا الواردة في الفقرات أن يطلب  )1(
  وينشر هذه المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات،6/10

والمنظمات الدولية ذات الصلة بأن تزود األمين التنفيذي بأية  األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية أن يدعو )2(
معلومات عما يوجد من نظم فريدة من أصلية ومحلية ووطنية واقليمية لحماية المعارف واالبتكارات واةلممارسات التقليدية المتصلة بالحفظ 

ة بالسياسة االبتكارية واالدارة والتشريع، التي تؤازر القانون العرفي واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وأية معلومات بشأن التدابير المتعلق
 والممارسات العرفية،

أعاله وعن طبيعة القوانين العرفية والبرتوآوالت ) باء( من األمين التنفيذي أن يجمع معلومات عن القضايا المبينة في أن يطلب )3(
الستعماالت التقليدية وبالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، في تعاون مع المجتمعات التقليدية للمجتمعات األصلية  والمحلية المتصلة با

 وما يتصل بها من أحكام االتفاقية،) ي (8األصلية والمحلية، آي ينظر فيها الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

 يضع، على أساس البيانات المقدمة من األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية  من األمين التنفيذي أنأن يطلب )4(
والمنظمات الدولية ذات الصلة، في تعاون مع العمل الجاري بشأن استعمال المصطلحات في الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني 

 معجما بالمصطلحـات المتصلة –معات االصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات الصلـة بالحصول وتقاسم المنافع، وفي تشاور مع األطراف والمجت
 8وما يتصل بها من أحكام، آي ينظر فيه االجتماع الرابع للفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة ) ي (8بالمادة 

 وما يتصل بها من أحكام االتفاقية،) ي(

في موضوع اآلليات المناسبة لتحقيق تعاون أفضل بين الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول ت أن يب )5(
وما يتصل بها من أحكام االتفاقية، بقصد آفالة ) ي (8وتقاسم المنافع والفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

  والمحلية في الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع،مشارآة المجتمعات األصلية

وما يتصل بها من أحكام ) ي (8 من الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة أن يطلب )6(
 : الدائم المعني بقضايا السكان األصليين، القيام بما يلياالتفاقية، في تعاو مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة مثل المحفل

النظر بين الملكية غير الفكرية القائمة على أساس أشكال فريدة من حماية المعارف واالبتكارات والممارسات  )أ(
 التقليدية المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي،

ريدة، مبينة في المرفق، لحماية ما للمجتمعات األصلية والمحلية من معارف أن يواصل وضع  عناصر لألنظمة الف )ب(
وابتكارات وممارسات تقليدية متصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وآفالة ايجاد ترتيبات لتقاسم 

 ة،المنافع لتلك المجتمعات عند الحصول على معارفها التقليدية ومايرتبط بها من موارد جيني

أن يستعرض ارتباط خطوط بون االرشادية وقابليتها للتطبيق على الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح  )ج(
الصادر عن مؤتمر ) ألف (6/24وما يتصل بها من أحكام االتفاقية، وفقا للمقرر ) ي (8العضوية المعني بالمادة 

 األطراف،

اسبا، توصيات بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع بقصد أن  اذا آان األمر من-أن يستعرض وأن يصدر )د(
تدرج فيه أنظمة فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام 

 للتنوع البيولوجي،

الممارسات التقليدية ذات الصلة بالحفظ أن يقّيم دور قواعد البيانات والسجالت في حماية المعارف واالبتكارات و )هـ(
 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي،

 مراعيا في ذلك عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمحفل الدائم لقضايا السكان األصليين التابع –أن يستكشف  )و(
ال الموجودة من حقوق الملكية الفكرية في  االمكانية والشروط التي يمكن بها أن يسهم استعمال األشك–لألمم المتحدة 

 وما يتصل بها من أحكام االتفاقية،) ي (8تحقيق أهداف المادة 

 األطراف والحكومات الى أن تنظر في تدابير مناسبة، بمشارآة آاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية في أن يدعو )7( 
المستوى المحلي والوطني ودون االقليمي واالقليمي والدولي، تكفل حماية المعارف التقليدية مع تنفيذ أنظمة فريدة وآليات ابتكارية جديدة على 
 مراعاة القانون العرفي والممارسات التقليدية،
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 في تعاون من األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة، – من األمين التنفيذي القيام أن يطلب )8( 

 المعلومات بشأن دور قواعد الببيانات والسجالت في حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستعمال بتجميع
 المستدام للتنوع البيولوجي،

ال وصون  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية الى تعزيز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على حماية واستعمأن يدعو )9(
 واستبقاء وتعزيز ما لها من معارف وابتكارات وممارسات تقةليدية متصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي،

 األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية الى أن تتقاسم فيما بينها الخبرات الوطنية بشأن النهوج المحلية والوطنية، أن يدعو )10(
 لية، في سبيل حماية المعارف التقليدية، وأن تنظر في تحقيق االنسجام بين النهوج على الصعيد االقليمي،وآذلك النهوج الدو

المنظمة العالمية للملكية الفكرية الى أن تتيح للفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة أن يدعو  )11 (
وما يتصل بها من أحكام االتفاقية، ال سيما بشأن ) ي (8ة، نتائج عمله بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ المادة وما يتصل بها من أحكام االتفاقي) ي (8

 .حماية المعارف التقليدية واالعتراف بها آفن مسبق

 مرفق

 بعض العناصر المحتملة المطلوب النظر فيها عند وضع أنظمة فریدة لحمایة
 عارف وابتكارات وممارسات تقليدیةما للمجتمعات األصلية والمحلية من م

 بيان الغرض واألهداف والمدى، -1

 الوضوح بشأن ملكية المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية المستعملة تقليديا، -2

 مجموعة من التعاريف ذات الصلة -3

الحقوق التقليدية في ) 1: (وع البيولوجي فيما يتعلق بما يلياالعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتن -4
االجراءات التقليدية التي تحكم الحصول والموافقة ) 3(الحقوق التقليدية بشأن الموارد البيولوجية، ) 2(المحلية، /التقليدية/المعارف األصلية

 على استعمال المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية،

ة ومجموعة من المتطلبات تحكم االتفاق المسبق عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا والتقاسم المنصف للمنافع فيما يتعلق عملي -5
 بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وما يتصل بها من موارد جينية، وذات صلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

 ارف التقليدية وشروط منح الحقوق،حقوق حائزي المع -6

 الحقوق الممنوحة، -7

 المحلية/أنظمة لحماية وصون المعارف األصلية/المحلية/نظام تسجيل المعارف األصلية -8

 االدارية المتصلة بحماية المعارف التقليدية وترتيبات تقاسم المنافع،/السلطة المختصة الدارة الشؤون االجرائية -9

 التطبيق وبالعالجات،أحكام تتعلق ب 10

 العالقة بالقوانين األخرى، بما فيها القانون الدولي -11

 .الحمايات خارج نطاق الوالية الوطنية -12
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 توصية المحفل الدائم المعني بقضایا السكان االصليين الى اتفاقية التنوع البيولوجي -حـــاء 

وما ) ي (8 الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة  الصادرة من3/9إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 
 . المرفق  ) UNEP/CBD/COP/7/7( يتصل بها من أحكام التنوع اتفاقية التنوع البيولوجي 

 : إن مؤتمر األطراف يقرر  

 السكان األصليين، في شؤون تتعلق بالمجتمعات  بالتعاون المتزايد بين عملية االتفاقية والمحفل الدائم المعني بقضاياأن يرحب )1(
 األصلية والمحلية وبما لها من معارف وابتكارات وممارسات متصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

 من جدول 26 االمين التنفيذي االسهام، حسب مقتضى الحال، في اعداد تقرير االمين العام للمحفل بشأن تنفيذ الفصل أن يطلب من )2(
  ؛15 و 36، والفصول االخرى ذات الصلة مثل الفصلين 21أعمال القرن 

  من األمين التنفيذي أن يرسل الى المحفل،أن يطلب )3(
 حدوثها أو التي -في دورته الثالثة، الخطوط االرشادية الجراء تقييمات للوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي لألعمال االنشائية المقترح 

 على المواقع المقدسة وعلى االراضي والمياه التي تشغلها او تستعملها بصفة تقليدية المجتمعات االصلية -ون لها وقع يحتمل أن يك
 والمحلية ؛

 أيضا من االمين التنفيذي أن يتشاور وينسق مع أمانة المحفل وأن يتعاون مع وآاالت االمم المتحدة والمنظمات الدولية أن يطلب )4(
م ورشة معنية بتقييمات الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي، القائمة على أساس الخطوط االرشادية والرامية الى ذات الصلة بقصد تنظي

المزيد من تعزيز تفهم الصلة بين البيئة والتنوع الثقفافي، بمشارآة ممثلي المجتمعات االصلية والمحلية، ويحث االطراف والحكومات 
 ظيم الورشة ؛على تقديم موارد مالية لمساندة تن

وما يتصل بها من أحكام أن يضع ) ي (8أن يطلب من الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح بالعضوية المعني بالمادة  )5(
عناصر مدونة سلوك خلقية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات االصلية والمحلية ذي الصلة بالحفظ واالستعمال المستدام 

 .وما يتصل بها من أحكام) ي (8 من برنامج العمل بشأن المادة 16بيولوجي، آخذا في الحسبان المهمة للتنوع ال
 

  )2 الفقرة 14المادة (  المسئولية والجبر التعویضي 19-9
 

 إن مشروع المقرر اآلتي مقترح من األمين التنفيذي 
 إن مؤتمر األطراف 

  6/11إذ يذآر مقرره 
ر التعويضي في                 وإذ يأخذ في الحسبان تح     ئولية والجب ين بالمس انونيين المعني ين والق راء التقني ق الخب اع فري ضيرات األمين التنفيذي إلجتم

  من إتفاقية التنوع البيولوجي ، 14 من المادة 2سياق الفقرة 
راء ا 1 ، فقرة 6/11يجدد طلبه إلى األمين التنفيذي ، الوارد في المقرر   -1 ين   ، بعقد إجتماع لفريق من الخب لتقني

 :والقانونيين ، للقيام بالتكليف الوارد في ذلك المقرر
رر                   -2 اًال للمق ي أعدت إعم ائق الت ذي تحديث الوث رة    6/11يطلب من األمين التنفي ل    2 ، فق ا متاحة قب  ، وجعله

 : إنعقاد فريق الخبراء التقنيين والقانونيين 
ة الطوعي             -3 ديم اإلسهامات المالي ى تق راء           يحث األطراف والحكومات عل ق الخب اع فري ة لتسهيل إجتم ة الالزم

 . التقنيين والقانونيين 
 
 

  )11المادة ( التدابير الحافزة   19-10
ة     9/9إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية          ة الفرعي رة      .  الصادرة عن الهيئ ة في الفق د أوصت الهيئ أن     ) أ(وق ك التوصية ب في تل

 . إلستعراض والمساندة في المقترحات المرفقة بمشروع المقرر الرامية إلى إزالة وتخفيف الحوافز الضارة  بقصد ا–يواصل مؤتمر األطراف النظر 
 : إن مؤتمر األطراف قرر 

ة                     يؤيد )1(  ا لمعالجة اإلزال  مقترحات تطبيق طرائق وسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة، المرفقة بالمذآرة الحالية ، إطارًا عام
 لحوافز الضارة في مختلف القطاعات االقتصادية واالنظمة اإليكولوجية ؛أو التخفيف ل
الي            )2( المقرر الح ة ب ادرة المرفق وافز الص ف الح ة أو تخفي ائل إلزال ق ووس ق طرائ ات تطبي ي مقترح ر ف د أن نظ رربع  أن يق

رات ال        ة ، وإن الخب رامج العمل المواضيعية لالتفاقي ة أو         االقتراحات يمكن أدماجها في تنفيذ ب رامج العمل المواضيعية بشأن إزال ذ ب بة في تنفي مكتس
 تخفيف الحوافز الضارة ينبغي إدماجها في مواصلة وضع المقترحات ،

ات                       يطلب )3( ى المنظمات والعملي ى المقترحات بنشر المقترحات عل ؤتمر األطراف عل ة م د موافق  من األمين التنفيذي أن يقوم بع
ى           الدولية األخرى ذات الصلة ، ال    ات إل ذه الكيان دعو ه وجي ، وي التنوع البيول ات األخرى المتصلة ب ى االتفاقي تي تعالج الحوافز الضارة ، وآذلك عل

 مزيد من التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي على إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
Page 185 

  
دعو )4( ة ومال  ي اندة تقني ديم مس ى تق ة المختصة إل االت الدولي ات والوآ ذه    المنظم ق ه ات لتطبي راف والحكوم ود األط ى جه ة إل ي

 المقترحات ، بقصد إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛
دعو  )5(  ات أو  ي ف السياس ة أو تخفي ين وإزال و تب ا نح اد لجهوده ات آإرش ذه المقترح تعمال ه ى اس ات عل راف والحكوم  األط

 ي سياسات جديدة بقصد تبين وتفادي الحوافز الضارة المحتملة ؛الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ومد جهودها إلى مجال النظر ف
ا                            يدعو   )6(  ا وخطوطه ادئ أديس أباب ذ مشروع مب اد في تنفي د من اإلرش ك المقترحات آمزي األطراف والحكومات إلى استعمال تل

 عالجان التدابير الحافزة ؛  ، اللتين ت3 و 2اإلرشادية في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والسيما الفقرتين 
املة دراسات                         يدعو )7(  ة أو تخفيف الحوافز الضارة ش  األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم معلومات عن إزال

ا                  ذي لتوزيعه ين التنفي ى األم ة    الحاالت وأفضل الممارسات بشأن تطبيق الطرائق والوسائل وآذلك خبرتهم في تطبيق هذه المقترحات إل من خالل آلي
 غرفة تبادل المعلومات ؛

ًا                       يقرر   )8(  د وفق ي تع ة الت ا الوطني أن التقدم الذي أحرزه األطراف في إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ينبغي إدراجه في تقاريره
  من االتفاقية حسبما هو مالئم؛26للمادة 

 مواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة 
دعو )9(  أن       األي رى بش ات أخ ات ومعلوم االت ، وأفضل الممارس ات ح ديم دراس ى تق ة إل ات الدولي ات والمنظم راف والحكوم ط

وع    يم التن دير ق ة بتق ات المتعلق ق المنهجي أن تطبي وجي وبش وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس بيل الحف ي س ة ف افزة اإليجابي دابير الح تعمال الت اس
  الى األدوات األخرى لتحديد األولويات في صنع القرار، إلى األمين التنفيذي ؛البيولوجي ووظائفه، باالضافة

 من األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوسائل أخرى إذا آانت مناسبة ؛يطلب  )10( 
وفر       من األمين التنفيذي أن يعد ، في تعاون مع المنظمات الدولية          يطلب   )11(  ي ت دة الت  ذات الصلة ، تحليًال لألدوات الموجودة والجدي

حوافز إيجابية ، وتفاعلها مع تدابير السياسة األخرى وفاعليتها ، شاملة متطلباتها في سبيل التطبيق النجاح ، وما يمكن وجوده من محدوديات ووجوه                 
بيل أن                قصور ، ووضع مقترحات بشأن تطبيق هذه التدابير الحافزة اإليجابية            تراتيجيات ذات الصلة ، في س رامج واالس وإدماجها في السياسات والب

 تنظـر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسبق االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ؛
ة ذات ا                   تطلب   )12(  اون مع المنظمات الدولي ذي أن يستكشف ، في تع وع            من األمين التنفي يم التن ات لتقي ا يوجد من منهجي لصلة ، م

البيولوجي وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه، باالضافة الى األدوات األخرى لتحديد األولويات في صنع القرار، بإعداد تجميع لما يوجد من أدوات                   
ان      التقييم القائمة حاليًا ، شاملة منهجيات غير منهجيات السوق ، التي تشمل نظرة عامة إلى               ة ، إذا آ ة المنهجي ائم من الناحي  المناقشة بشأن الوضع الق

ذه                      ق ه داد مقترحات لتطبي درة ، وإع اءة والق ة في مجال الكف بقة الالزم ا من حيث الشروط المس ة تطبيقه ًا إلمكاني ذلك تشمل تقييم بًا ، وآ ذلك مناس
ت التعاونية الدولية لتقدير قيم التنوع البيولوجي، ال سيما من أجل تحسين        ويجب أن تشمل هذه المقترحات تحديد الخيارات لتعزيز الشراآا        . األدوات  

 . وتطوير أدوات التقييم 
 المرفق

 مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 
 اعتبارات عامة  -ألف

ين         يشير "السياسة  " للغرض الذي تنشده هذه الخطوط اإلرشادية البيانية ، إن لفظ            -1 ي تب رامج الت  إلى نظام من االستراتيجيات والخطط والب
ة و          ة واإلداري ا من مجموعة من األدوات القانوني ا يتصل به ة ودون      /أمورًا منها األهداف التشغيلية وم ذها الحكومات الوطني ي تنف أو االقتصادية الت

راد والجماعات والشرآات والمنظمات ،                 يش" ممارسة"ولفظ  . الوطنية والمحلية ، لبلوغ مجموعة من األهداف الكامنة          ه األف وم ب ير إلى أي نشاط تق
 .يقوم على أساس القانون العرفي والمعايير االجتماعية أو التقاليد الثقافية 

ؤ                        إن الحافز الضار   -2 ذي ي وارد ال دي  ينجم عن السياسات أو الممارسات التي تشجع ، أما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، استعمال الم
وجي      وع البيول دهور التن ز الحفظ واالستعمال               . إلى ت ام في تعزي ا الضارة هو إذن عنصر ه ذه السياسات أو الممارسات أو تخفيف آثاره ة ه وإزال

 .المستدام للتنوع البيولوجي 
ى             -3 ا الضارة عل وجي ، وينبغي    هناك ثالثة مراحل مقترحة في عملية إزالة تلك السياسات أو الممارسات أو في تخفيف آثاره وع البيول التن

 : تنفيذها آلها بمشارآة أصحاب المصلحة 
 تبين السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ووقعها ؛ )أ( 
 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة ؛ )ب( 
 رصد وتطبيق وتقييم هذه االصالحات ؛ )ج( 

د                   إن األقسام التالية تشمل إرشادًا بيانيًا يتعلق ب        -4 ي تول ة السياسات أو الممارسات الت ائل إلزال تلك المراحل الثالث في تطبيق الطرائق والوس
 .حوافز ضارة 

 تبين السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة  -باء
 مبادئ تبين السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة  -1

وجي       ليس آل تدبير سياس.استعراض السياسات والممارسات     -5 التنوع البيول ار ضارة ب ى آث ؤدي إل . ي وبصفة خاصة ليس آل تدبير حافز ي
املة                    وجي ، ش وع البيول ولذا من الجوهري القيام بدراسة آاملة وباستعراض انتقادي وبتقييم السياسات والممارسات التي يمكن أن تسهم في ضياع التن

ا ، تكون مسؤولة عن                  تقييم وقعها على التنوع البيولوجي وآذلك فعاليتها وآفاء        تها ، للتبين السليم والشامل ألية سياسات أو ممارسات محددة وتفاعله
ذه  . وأنظمة المؤشرات وسيلة هامة إلرشاد عملية التحليل هذه       . هذا االنتكاس    وينبغي أن تعكف األطراف والحكومات على مزيد من تنمية وتطوير ه

 .األنظمة 



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
186Page 

 
ة أخرى       التفاعل بين السياسات والممارس    -6 وجي                . ات ومع أسباب جذري وع البيول ًا أن ضياع التن ينبغي أن تأخذ الدراسة في الحسبان تمام

رًا   . يمكن أن تسببه تفاعالت معقدة بين عدة عوامل جذرية     وتبعًا لذلك إن تبين التدابير الحافزة الناشئة عن سياسات محددة وممارسات محددة أمر آثي
د          د م د يعتم ة               ما يكون صعبًا ، وق ى أسباب أخرى جذري ا ، وعل ذها وتطبيقه ى درجة تنفي ى تصميم السياسات األخرى وعل ًا عل ادًا جوهري اها اعتم

وجي ، إذا                . اجتماعية واقتصادية    وع البيول ة لوقف ضياع التن د ال تكون آافي ًا ، ق وإزالة أو تخفيف هذه السياسات والممارسات ، وإن تكن أمر الزم
 .األسباب االجتماعية االقتصادية الرئيسية األخرى على مستوى االقتصاد الكبير ومستوى القطاعات ظلت بدون تغير السياسات و

وجي           . تبين الممارسات الضارة     -7 وع البيول ى التن . ينبغي إيالء عناية تحليلية خاصة إذا إريد جعل الممارسات مسؤولة عن أي وقع ضار عل
ة خاصة                إن تلك الممارسات يصعب تغييرها ألنها ذات ج        ة اجتماعي ا قيم د يكون لهم ذين ق انون العرفي ، الل ة أو الق د الثقافي . ذور منغرسة في التقالي

ة                   وينبغي  . وباإلضافة إلى ذلك فإن الحوافز الضارة يمكن في أحيان آثيرة تفسيرها باستجابة منطقية اقتصادية للسياسات سيئة التواؤم للظروف الماثل
دخل                        أن يحدد التحليل إذا ما آان        بيل ت وفر فرصًا أفضل في س ا ، ت تشجيع التواؤم الثقافي مالئمًا أو إذا ما آان تصحيح السياسات أو توليفة من آليهم

 .فعال من جانب السياسة 
وافز الضارة  -8 دى الح ة ، وظروف   . م ة معين ي ظروف محلي ط ف وافز ضارة فق د السياسات والممارسات ح د تول ي بعض الحاالت ، ق ف

ين      . قتصادية معينة ، بينما قد تتبدى محايدة بل مالئمة للتنوع  البيولوجي في ظروف وشروط أخرى             اجتماعية ا  ى تب ولذا ينبغي أن تسعى الدراسة إل
بًا   – ًا ومناس ك ممكن ان ذل ة إذا آ د الكمي ى تحدي و  – وإل ى التن أثيرًا ضارًا عل ذه السياسات والممارسات ت ا ه ؤثر فيهم ذين ت ين المدى والسعة الل ع  تب

 .البيولوجي إذ أن هذه المعلومة هامة لتحديد األولويات والختيار االستجابة السياسية المالئمة 
ا تكون مصممة                 . التمييز بين األهداف السياسية واألهداف التشغيلية واألدوات         -9 رًا م تدامة آثي ل لالس ر قاب إن السياسات التي تولد مسلكًا غي

ك السياسات                  أن تناقص ال  . إلدراك أهداف مشروعة     ع لتل ر متوق انبي غي أثير ج أتي آت ا صرفت      . تنوع البيولوجي آثيرًا ما ي رًا م وبصفة خاصة آثي
ليمة  ة وس ات ألغراض طيب اء   . اإلعان بة للوف ة مناس داف ليست دائم ذه األه تعمل إلدراج ه ي تس ة واألدوات الت غيلية للسياس داف التش ر أن األه غي

ين سياسة     . لك فإن أهداف السياسة ، إذا آانت من الناحية المبدئية طيبة وسليمة ، قد ال تظل صالحة          وباإلضافة إلى ذ  . باألهداف المعلنة  تم تب دما ي وعن
ي                   محددة في توليد الحوافز الضارة ، فإن المزيد من العمل التحليلي ينبغي إذن أن يميز بين األهداف الكامنة واألهداف التشغيلية واألدوات المحددة الت

 .سياسة في سبيل تبين نقطة الدخول المالئمة إلى تصحيح تلك السياسة تستعملها ال
ة أو                  .تبين جميع التكاليف والمنافع المتصلة بالموضوع وتوزيعهما         -10 ئة عن إزال افع المتصلة بالموضوع الناش اليف والمن ع التك إن تبين جمي

ا ، داخل مجتمع من المجتمعات واقتصاد من االقتصادات ، أمر جوهري            تخفيف السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، وآذلك توزيعهم          
افع        . للقيام باختيار مستنير في السياسة       اليف والمن ل يشمل أيضًا التك ولذا فإن التقييم ينبغي أن يشمل ليس فقط التكاليف والمنافع الملموسة المباشرة ب

يم ال  . غير الملموسة للمجتمع آكل      يم جدارة تخفيف               واستعمال أدوات التقي د تقي ك عن ى ذل ًا وباإلضافة إل ك ممكن ان ذل ه إن آ بة ينبغي النظر في مناس
تكاليف االمتثال ، تكاليف الرصد والتطبيق ، التكاليف اإلدارية ، تكاليف تغير اإلدارة    : السياسات ، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عناصر التكلفة اآلتية           

. 
ل إصال       -11 ذ في                          . ح السياسة    تبين العوائق التي تعرق ة للتنفي ة لتصميم االستجابات القابل ا جوهري ة أيضًا ، إذا أنه ين العناصر التالي ينبغي تب

 : المجال السياسي 
ة                      )أ(  وق الملكي العوائق ذات الصلة بالموضوع ، إلزالة السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة ، مثل قضايا التوزيع ، وحق

 ة ، والتقاليد الثقافية ، واالعتبارات الدولية ؛، والمصالح المتقوقع
ة ونقص                          )ب(  ل اإللتزامات الدولي ك الحوافز الضارة ، مث العوائق ذات الصلة بالموضوع التي تعرقل تنفيذ السياسات التي تخفف تل

 .أو القدرة المؤسسية /األموال أو نقص القدرة اإلدارية و
ي تنشئ الحوافز           . تقييم السياسات على فترات منتظمة     -12 تدامة السياسات الت ا أمر يسهم في اس إن االفتقار إلى تقييم آفاءة السياسة وفاعليته

ية مشروعة                 ع           . الضارة وال تساعد على تحقيق ما يمكن أن يكون الزال أهدافًا سياس ي تشمل الوق ة ، الت رات منتظم ى فت ة عل يم السياسة الكمي إن تقي
ين أصحاب      : رغوب فيه لعدة أسباب     على التنوع البيولوجي ، هو أمر م       فهو يوفر معايير ألختيار االصالح السياسي األشد استصوابًا ويساعد على تب

، وينشئ مساندة سياسية وبديهية لتغير الحوافز غير الفاعلة والحوافز الضارة ، ويعطي بيانًا  ) من فائزين وخاسرين    (المصلحة المتصلين بالموضوع    
يم أي         . طي داللة على تكلفة إزالة الحوافز الضارة بشأن بدائل السياسة ويع  ية ولتقي ة األدوات السياس ة لفعالي رات منتظم ى فت يم الكمي عل وإنشاء التقي

ايير     دة من    ) . win-win policy(حوافز ضارة ناشئة عن تلك األدوات ، من شأنه أن يمكن من إيجاد اصالحات لسياسة ناجحة بكل المع وب بش ومطل
 . لية أن تتعاون في هذا الجهد المنظمات الدو

ل أو تخفف الحوافز                            . وضع ترتيب األولويات   -13 ة أن تزي د لالصالحات الالحق ات إذا إري ينبغي للتحليل أن يمكن من وضع ترتيب لألولوي
ي ينبغي        ا هي االصالحات الت ذها أوًال ، وم ة      الضارة ، أي ينبغي أن تمكن من بيان ما هي االصالحات التي ينبغي تنفي ة الحق ا في مرحل .  األخذ به

ة  ذه العملي ات –وه ب األولوي ة ترتي ذ  – أي عملي ة االصالح السياسي للتنفي ايير ، تشمل قابلي ن المع ة م ى أساس مجموع ة عل ون قائم  ينبغي أن تك
 . وسهولة تنفيذه ، وأهمية ومدى تدهور التنوع البيولوجي ، والشواغل االجتماعية االقتصادية 

 لوسائل لتبين السياسات والممارسات التي تولد الحوافز الضارة الطرائق وا -2
ين   ) SEA(إن عناصر من إجراءات التقييم البيئي االستراتيجي .التقييم البيئي االستراتيجي     -14 يلة لتب يمكن استعمالها إذا آان األمر مناسبًا آوس

 فإن الخطوط اإلرشادية إلدماج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في تشريع     وفي هذا الصدد ،   . السياسات والممارسات التي تحدد الحوافز الضارة       
ار    )  ، المرفق 6/17المقرر (أو عمليات تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجـي      /و ا تستعمل أجراءات    . يمكن أن تؤخذ في االعتب  SEAوبينم

اداً        المقترحة أساسًا للسياسات    وفر أيضًا إرش وع                    فهي ت ين الحوافز الضارة  بحفظ التن ى تب ذي يرمى إل ة تصميم وإجراء البحث ال ى طريق دًا إل  مفي
يم السياسات                     . الموجودة البيولوجي واستعماله المستدام ، الناشئة عن السياسات          ة لتقي ائل ممكن ا وس ة باعتباره رز الخطوات التالي وبصفة خاصة تب

 :حتملة والممارسات فيما يتعلق الحوافز الضارة الم
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ا من حوافز                        )أ(  نجم عنه إجراء فرز لتحديد ما هي السياسات أو الممارسات التي تقتضي دراسة آاملة أو جزئية فيما يتعلق بما قد ي
 ضارة ؛

ذي           –قياس المدى لتبين ما هو الوقع المحتمل على التنوع البيولوجي            )ب(  تمداد شروط التكليف ال الذي يكون مطلوبًا التصدي له واس
 ر بإجراء الدراسة الفعلية ؛يصد

الدراسة الفعلية لتبين الحوافز الضارة بحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام التي تنشأ عن السياسات والممارسات ، مع        )ج( 
 مراعاة الوقع الذي ينشأ عن التفاعل بين مختلف السياسات والممارسات ؛

  تخفيف الحوافز الضارة ؛ تبين ما هي األفعال الممكنة إلزالة أو )د( 
 تبين ما يمكن أن يوجد من عقبات تعرقل االصالح ؛ )ه( 
م                           )و(  ي ل ائج الت ين النت ة تب متابعة لتصميم وتنفيذ سياسات االصالح ، القيام بالرصد والتقييم لتنفيذ تلك السياسات االصالحية ، لكفال

 . قت المناسب تكن متوقعة وتبين فشل تدابير التخفيف ، ومعالجتها في الو
إن إشراك جميع أصحاب المصلحة هو عنصر هام في تبين السياسات أو الممارسات التي تسبب حوافز ضارة     .إشراك أصحاب المصلحة     -15

خدمات األنشطة والمنافع المباشرة للسياسات آثيرًا ما تذهب إلى للفاعلين ذو التنظيم الحسن في المجتمع ، بينما تكاليف تلك السياسات ، مثًال ضياع                      . 
ا     وة له دود أو ال ق ة الح ات مبهم ا مجموع ع أو تتحمله ور الواس ا الجمه اليف يتحمله وجي ، هي تك وع البيول اقص التن بب تن ة بس ذه . اإليكولوجي وه

يم                         ة التقي ائج عملي ذا ينبغي أن    . المجموعات قد تستطيع مع ذلك إرسال معلومات هامة إضافية واإلشارة إلى ما قد يوجد من وجوه القصور في نت ول
ع                   يكفل ، عن طريق آليات مناسبة تمهد أرض الملعب لجميع أصحاب المصلحة حتى يكون سطح هذه الملعب أفقيًا مستويًا ، بحيث يمكن إشراك جمي

ام بت                 . المجموعات ، إشراآًا آامًال في العملية آلها       افع      إن تحقيق تمثيل متوازن ألصحاب المصلحة في التشاور أمر يسهم في القي ليم وشامل لمن ين س
 . السياسات الفردية وما قد يوجد فيها من وجوه قصور 

اد                           . الشفافية   -16 وجي يكون في المعت وع البيول ى التن لبي عل ع الس افها،  بسبب أن الوق إن الحوافز الضارة آثيرًا ما يكون من الصعب إشتكش
ى أهداف أخرى ،              ة إل ين مختلف                     منتجًا جانبيًا غير مباشر للسياسات الرامي دة ب ابكات معق اعالت وتش ئة عن تف د تكون ناش  وألن الحوافز الضارة ق

ات  ات أو الممارس ع أصحاب     . السياس ون جمي ة أن يك ي آفال هم ف أنه أن يس ن ش ر م فافة أم ة ش ات بطريق ات والممارس يم السياس ة تقي ة عملي وآفال
 . وهذا شرط مسبق هام في سبيل إشراك أصحاب المصلحة إشراآًا فعال . المصلحة المتصلين بالموضوع على بينة آاملة بالعملية ونتائجها 

ى تصميم                          . بناء القدرة  -17 ة عل درة المؤسسية واإلداري ى الق ار إل ا يكون االفتق رًا م الي ، آثي دان ذات االقتصاد االنتق ة والبل دان النامي في البل
انده المنظمات     . سياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة       وإجراء دراسات تقييم مناسبة ، عائقًا جسيمًا يحول دون تبين ال           ذي تس درة ، ال وبناء الق

د الحوافز الضارة                                 ي تول زال بنجاح أو تخفف السياسات والممارسات الت . الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة ، هو إذن مطلب سابق هام لكي ت
 .ة وينبغي آفالة التمويل الالزم لبناء          القدر

 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة  -جيم
 خطوط إرشادية الختيار االصالحات -1

د حوافز                . الخطوات السياسة الممكنة   -18 ي تول ين السياسات والممارسات المحددة الت د تب ة بع فيما يلي قائمة بيانية بالخطوات السياسة الممكن
ًا ، مع                 ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ،         ذلها في آن مع ى ب ذه األنشطة إل ر من ه اج آثي ه في بعض الحاالت تحت مع مراعاة أن

ة                  افع الكامل ق المن ة لتحقي د تكون الزم ا ق رًا م التذآير بأن االصالحات المتعلقة بسياسات أخرى متصلة باالقتصاد الكبير واالقتصادي القطاعي ، آثي
 : ووقف ضياع التنوع البيولوجي الناشئة عن إزالة أو تخفيف اآلثار الضارة 

 إزالة السياسة أو الممارسة ؛ )أ( 
وع                              )ب(  ى التن ل، عل ع ضار أق ع ضار أو بوق إزالة السياسة واالستعاضة عنها بسياسة أخرى تحقق األهداف نفسها ، ولكن دون وق
 ؛) استعمال أدوات جديدة(البيولوجي 
ا أو مم              )ج(  ا لسياسة م ي يكون فيه ك السياسة أو                    في الحاالت الت ة تل ع اإليجابي ، إزال لبي شامل ولكن بعض الوق ع س ا وق ارسة م

 الممارسة وإدخال سياسة إضافة تسعى إلى صون الوقع اإليجابي ؛
 إزالة السياسة أو الممارسة مشفوعة بتدابير للتغلب على العوائق التي تعرقل إصالح السياسة ؛ )د( 
ع الضار        )ه(  دة                       إدخال سياسات تخفف من الوق ك السياسات الجدي د تشمل تل وجي للسياسات أو الممارسات ، وق وع البيول ى التن  عل

 .سياسات تعالج العوائق المطلوب إزالتها 
د حوافز                                   -19 ي تول ين السياسات أو الممارسات الت د تب ية بع ار الخطوات السياس م اختي ي تحك ة بالشروط الت إن الفقرات التالية فيها قائمة بياني

ي. ضارة  اليف ووتش ى التك افع /ر بعض الشروط إل ط  . أو المن يس فق ى أساس ل ًا عل ون قائم ار السياسي يجب أن يك م أن يالحظ أن الخي ومن المه
التكاليف والمنافع المباشرة المحسوسة بل أن يقوم أيضًا على تقييم التكاليف والمنافع غير المحسوسة ، شاملة مثًال المنافع الناشئة عن خدمات األنظمة            

ة            . إليكولوجية  ا وباإلضافة إلى ذلك ، فإن التقييم ينبغي أن يتضمن أيضًا مكونات مثل تكاليف االمتثال ، وتكاليف الرصد والتطبيق، والتكاليف اإلداري
اة األهداف                   . وتكاليف تغير اإلدارة ، إذا آان األمر مناسبًا          ة الصافية ، مع مراع افع االجتماعي در من المن ر ق ى أآب ة   والحصول عل ار التوزيعي واآلث

 .على الصعيدين الوطني والعالمي ، هو المعيار الختيار السياسات االصالحية 
 :إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة يمكن النظر فيها عندما تتوفر الشروط التالية . إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة  -20

د ال       . ضارة قد أدخلت في ظروف لم تعد سائدة      قد يظهر التحليل أن سياسة تولد حوافز         )أ(  ذه السياسة ق إن أهداف ه ذلك ف ونتيجة ل
ادة           . تعود صالحة    د إع ادة االنتعاش أو بع د إع ن يكون صالحًا بع فمثًال ، إن هدف توفير سند للشرآات التي يعاني قطاعها من فترة أزمة اقتصادية ل

 . هيكلة هذا القطاع بنجاح 
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د في ظل      . قد يكون هدف السياسة ال يزال صالحًا      في حاالت أخرى     )ب(  وقد يدل التحليل مع ذلك على أن حوافز ضارة سوف تتول

وففي هذه الحاالت ، ينبغي النظر في إزالة السياسة . أي سياسة لبلوغ هذا الهدف ، أي في ظل أي هدف تشغيلي وأي أداة تختار من أدوات السياسات       
د        إذا آانت التكلفة الواقعة على       ي سوف تضيع عن ة الصافية الت المجتمع من جراء التخفيف الفعال للسياسات تكون تكاليف أعلى من المنفعة المجتمعي

 . إزالة هذه السياسة 
ك                            .إزالة الممارسات الضارة     -21 ة لتفاعل تل ل يجرى بعناي ا أظهر تحلي ا آلم د حوافز ضارة  ينبغي النظر فيه ي تول إن إزالة الممارسات الت

م لسياسات االصالح                         الممار ًال الهدف المالئ ذه الممارسات هي فع ذه الممارسات يكون من الصعب ومن             . سات مع السياسات الرسمية أن ه إن ه
ثًال من           . المكلف إزالتها بسبب آونها منغرسة في تقاليد ثقافية أو في قانون عرفي              تم م افي ي واؤم ثق ق ت ة تطبي وينبغي النظر في إزالتها إذا آانت تكلف

ي         . خالل برامج مالئمة للتوعية أو للتربية ، أقل من تكلفة سياسات التخفيف الفعالة               ذآر من أن الحوافز الضارة ، الت وباإلضافة إلى ذلك البد من الت
ة تواؤ          ر متوائم ًا   يبدو أن سببها هو ممارسات محددة ، آثيرًا ما يمكن تفسيرها بإستجابة منطقية من الناحية االقتصادية لسياسات غي ًا طيب ذه   . م ففي ه

 . الحاالت آثيرًا ما يوفر إصالح تلك السياسات فرصًا أفضل لتدخل سياسي فعال 
ًا                    . استعمال أدوات جديدة     -22 في آثير من األحيان ، يظل الهدف الكامن وراء السياسة صالحًا ومشروعًا ، ويمكن أن تخّفض تخفيضًا محسوس

ذه الحاالت ، ينبغي النظر في        . و يمكن تفاديها إذا أمكن استعمال أهداف تشغيلية وأدوات أخرى  الحوافز الضارة الناشئة عن السياسة ، أ      ل ه ففي مث
ى اإلطالق         ذ       . إزالة هذه السياسة واالستعاضة عنها بسياسة ذات وقع ضار أقل أو ليس لها وقع ضار عل ين وتنفي ى بصفة خاصة بتب وينبغي أن يعتن

 . من أدوات تولد وقعًا أقل ضررًا أو ال تولد أي وقع ضار على اإلطالق على التنوع البيولوجي األهداف التشغيلية وما يتصل بها
ة أي وضع إيجابي               -23 ى أي د السياسات والممارسات حوافز ضارة في شروط                 .إزالة وأدخال سياسات تبقي عل د تول في بعض الحاالت ، ق

ذه الحاالت ينبغي استمرار         . ئمة للتنوع البيولوجي تحت شروط وظروف أخرى         اقتصادية بل قد تكون مال     –محلية معينة وظروف اجتماعية      وفي ه
وباإلضافة إلى . اتجاه النية نحو إزالة هذه السياسات والممارسات ، إذا آان األثر الشامل الواقع على التنوع البيولوجي أثرًا يغلب عليه الطابع السلبي                   

 .فاظ على الوقع اإليجابي ذلك يمكن إدخال سياسات ذات أهداف طيبة للح
ويمكن إدخال سياسات إضافية للتغلب . إن العوائق المحسوسة قد تعرقل أحيانًا إزالة السياسات والممارسات  . إزالة العوائق والتغلب عليها      -24

تم    واختيار السياسة المناس. على تلك العوائق ، إذا آانت تكاليف هذا اإلدخال أقل من تكاليف التخفيف الفعلي         ي ي ة الت بة سيكون مرتهنًا بوضوح بالعقب
 : تبينها 

ى     . في بعض الحاالت قد يكون إلزالة السياسات أو الممارسات عواقب توزيعية ضارة             . شواغل التوزيع    )أ(  ووقع اإلصالحات عل
ه     واألخذ بنهج يسير خطوة بخط. األمن الغذائي وعلى الفقر ينبغي أن يكون شاغًال يثير اهتمامًا خاصًا         . وة  نحو االصالحات هو أمر يمكن النظر في

 ويمكن أيضًا تنفيذ سياسات إيرادية ذات أهداف طيبة ، للتعويض عن تلك اآلثار الضارة ؛
وقد يقتضي  . في بعض الحاالت قد تطغي إزالة السياسات على حقوق الملكية التي لبعض أصحاب المصلحة        . القضايا القانونية    )ب( 

 . الخسائر التي تنشأ عن ذلك األمر التعويض عن 
. في معظم الحاالت ستلحق خسارة ببعض المجموعات أو األفراد ، نتيجة إلزالة السياسات أو الممارسات                 . المصالح المتقوقعة    )ج( 

ذه اإلصالح   ل ه راد مث ك المجموعات أو األف تقاوم تل ذ س ى مقاوم . وعندئ ب عل ية أضافية للتغل دابير سياس ر ت د يقتضي األم ك المجموعات فق ة تل
الوقع                   ق ب ا يتعل ام الجمهور الواسع ، فيم فافية أم ادة الش رامج لزي ذلك ب ة وآ رامج تربي ة وب رامج توعي دابير ب ك الت واألطراف ، ويمكن أن تتضمن تل

غي النظر في سياسات     وال ينب . الضار للسياسات والممارسات ، مما يحول عبء االثبات إلى عاتق تلك المجموعات التي تعارض اإلصالح السياسي                 
 تعويضية لمثل أصحاب المصلحة هؤالء إال آملجأ أخير ؛

ة           . االفتقار إلى القدرة     )د(  في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ، آثيرًا ما يكون االفتقار إلى القدرة المؤسسية واإلداري
 وف يقتضي األمر ببناء القدرة في هذه الحاالت ؛وس. عائقًا هامًا يعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

ًا في              .التقاليد الثقافية   )ه(  ًا عميق د حوافز ضارة أمر صعب بصفة خاصة إذا آانت منغرسة إنغراس ي تول  إن إزالة الممارسات الت
 غلب على هذه العوائق ؛ويمكن أن تكون برامج التوعية والتربية وسائل مالئمة للت. المعتقدات الثقافية والعادات والتقاليد 

ة من جانب واحد     –إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة        . التنافسية الدولية    )و(  د تستحدث مخاطرة    – إذا جرت هذه اإلزال  ق
ارة ال          . تتمثل في فقدان الصناعات الداخلية لقدرتها التنافسية      ه التج دت في ولم تزاي الم مع ة في ع دفقات رأس   وتلك المخاطر تصبح أشد أهمي ة وت دولي

 . وعندما تكون البراهين على هذه الحاالت دامغة ، قد يقتضي األمر إيجاد تعاون دولي إلزالة هذه السياسات على نحو منسق ومتزامن . المال 
تولد حوافز ضارة    في آثير من الحاالت تكون المنافع الناشئة عن إزالة السياسات التي            . المنافع العالمية إلزالة الحوافز الضارة       )ز( 

وطني                ذه   . للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي هي منافع ذات طبيعة عالمية ، بينما تقع تكاليف إزالة هذه السياسات على المستوى ال ففي ه
رفق البيئة العالمية ، لتغطية ما قد يوجد       الحاالت يقتضي األمر تعاونًا دوليًا يشمل إمتداد رقعة األنشطة التي تبذلها آليات دولية للتعويض المالي مثل م                

 .من تكاليف وطنية إضافية لتوليد منافع عالمية 
ا الضارة                              . تخفيف الوقع    -25 إن تخفيف آثاره اليف ، ف رط التك ذا األمر مف ان ه ًا أو إذا آ رًا ممكن إذا لم تكـن إزالة السياسات أو الممارسات أم

ة ينبغي النظر         . ئمة ، قد يكون أمرًا مطلوبًا على التنوع البيولوجي ، من خالل وسائل مال     ذه السياسات التخفيفي دًا ، إن إدخال ه وعلى نحو أشد تحدي
 :فيه إذا آان األمر ينطوي على ما يلي 

ى عاتق المجتمع                  )أ(  ة عل ة                –إذا آانت تكلفة إزالة السياسات والممارسات الواقع ى من تكلف افع الضائعة ، ستكون أعل املة المن  ش
 ات التخفيف الفعلية ؛سياس

ًا         )ب(  د وقع ا تول إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء االستعاضة عن السياسة القائمة بسياسة تخدم نفس الهدف بينم
 أقل ضررًا أو ال تولد وقعًا ضارًا ، ستكون تكلفة أعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة ؛
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الواقعة على عاتق المجتمع من جراء التغلب على عوائق تعرقل إزالة السياسات والممارسات ، هي تكلفة اعلى              إذا آانت التكلفة     )ج( 

 .من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة 
 الطرائق والوسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة  -2

 أدوات هامة لإلزالة والتخفيف  )أ(
ة أو              لخطوط اإلرشادية التي  إن ا . الخطوط اإلرشادية الوطنية     -26 ر مباشرة إلزال ة غي تأخذ بها السلطات الوطنية المختصة ستكون وسيلة هام

اد           . تخفيف الحوافز الضارة  بشكل فعال        ة وإرش ى هيكل د تساعد عل ة ق والخطوط اإلرشادية التي توائم على نحو طيب االحتياجات والظروف الوطني
وإذا جعلت تلك الخطوط .  ، وآذلك تساعد على إزالة أو تخفيف السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة        العملية الوطنية التي هي عملية التبين     

 . اإلرشادية متاحة للجمهور ، قد تكون بمثابة عالمة على الطريق يمكن أن يعتمد عليها الجمهور لقياس فاعلية عملية االصالح
وذ ،           إن إزالة السياسات  .إشراك أصحاب المصلحة     -27 راد ذوو نف ا مجموعات أو أف ا تعالجه رًا م د حوافز ضارة  آثي ي تول أو الممارسات الت

ك المجموعات أو األطراف ،                    . يستفيدون من تلك السياسات أو الممارسات        اند تل ه ألحدى السياسات أن تس وحتى عندما ال يكون الهدف المعترف ب
ة                    . فوذ هؤالء   فإن إزالة هذه السياسة يمكن أن يكون مخاطرة بسبب ن          ثًال ضياع خدمات األنظم ك السياسات ، م اليف تل إن تك ذلك ف وفي جهة مقابلة ل

ا                       . اإليكولوجية بسبب تناقص التنوع البيولوجي ، هي تكاليف يتحملها الجمهور الواسع أو تتحملها مجموعات ذات وجود مبهم أو متميع أو ال حول له
ع أصحاب المصلحة ، هو إذن                       وتمكين وإشراك هذه المجموعات خالل مرحلة ا       د أرض الملعب لجمي بة تمه ات مناس لتصميم والتنفيذ ، من خالل آلي

 . وسيلة هامة أخرى لكفالة تنفيذ استجابات سياسية مناسبة 
ة       -28 ة والتربي ة                          . برامج التوعي ايير االجتماعي انون العرفي والمع د الحوافز الضارة منغرسة في الق ي تول د   إن آون الممارسات الت أو التقالي

ولذا فإن نهج  . الثقافية أمر يعني أنه توجد عقبات هائلة تعرقل إزالتها ، وهي عقبات تتجاوز المتناول المباشر لراسمي السياسة على الصعيد الرسمي                    
بيل إزال                   ذلك ، في س ًا ل ة خاصة تبع د يكون ذا أهمي ر المباشر ، ق ك الممارسات   التوعية والتربية الذي هو نهج أقرب إلى األسلوب غي ر أن  . ة تل غي

ة          ى مقاوم ب عل ف ، للتغل ات تخفي اجح للسياس ال الن ات أو اإلدخ ة لسياس ة الناجح ي اإلزال ًا ف رًا هام ًا عنص تكون أيض ة س ة والتربي رامج التوعي ب
 . مجموعات ذات سلطان ، تعارض تلك اإلزالة 

ا يمكن أن                 إن إيجاد الشفافية فيما يتعلق بالنتائج الوسيطة و       . الشفافية   -29 اليف وم النتائج النهائية لدراسة التقييم ، أي فيما يتعلق باألهداف والتك
ينجم من وقع سلبي عن السياسات والممارسات ، أمر من شأنه أن يسهم في توضيح الخيارات واألولويات الضمنية ، وسوف يكشف النقاب للجمهور                      

ذا ف   . الواسع عن السياسات والممارسات غير المسؤولة        ك القضايا                       ول وعي بتل ع مستوى ال اجح لرف امج ن ًا في برن فافية ستكون عنصرًا هام . إن الش
ية لمن يتخذون الخطوات                    وسيترتب على ذلك أن الشفافية سيزيد أيضا من التكاليف السياسية للسياسات غير المسؤولة وسوف تستحدث جوائز سياس

 . السليمة 
ة والب     . بناء القدرة    -30 دان النامي ة جسيمة                        في البل ة عقب درة المؤسسية واإلداري ى الق ار إل ا يكون االفتق رًا م الي ، آثي دان ذات االقتصاد االنتق ل

ة   إن إزال هولة ، ف ا بس دأ إزالته ة المب د الحوافز الضارة يمكن من ناحي ي تول ا بعض السياسات الت ة أو تخفيف الحوافز الضارة ، وبينم ل إزال تعرق
ة             الممارسات أو التنفيذ الناجح لس     ية وإداري رة من مؤسس انده المنظمات ذات        . ياسات التخفيف أمر قد يقتضي قدرة آبي ذي تس درة ال اء الق إن بن ذا ف ول

د حوافز ضارة للحفظ                             ي تول ة أو تخفيف السياسات أو الممارسات الت الصلة ، من وطنية وإقليمية ودولية ، مطلب مسبق أساسي في النجاح في إزال
 . وينبغي آفالة التمويل في سبيل بناء القدرة . وع البيولوجي واالستعمال المستدام للتن

رة                     . التعاون الدولي    -31 ين في الفق ا هو مب ة أو تخفيف الحوافز الضارة ، آم دًا في إزال ام ج ) ز(و ) و (24إن التعاون الدولي هو عنصر ه
 .أعاله 

 طرائق ووسائل اإلزالة  )ب(
ا                    في حالة وجو   . استعمال أدوات جديدة     -32 ق أهداف تشغيلية وم دة ، أي تطبي ية مشروعة وصالحة ، إن استعمال أدوات جدي د أهداف سياس

ة                          ة إلزال يلة فعال ا يكون وس رًا م وجي ، آثي يتصل بها من أدوات تدرك الهدف نفسه بقدر أقل من الوقع الضار أو بدون هذا الوقع ، على التنوع البيول
 .الستعمال المستدام للتنوع البيولوجي السياسات التي تولد حوافز ضارة للحفظ وا

ة السياسات       . السياسات التعويضية   -33 لبيًا بإزال أثرًا س أثرون ت ذين يت إن إدخال تدابير إضافية يمكن اعتباره أمرًا يعوض أصحاب المصلحة ال
 : ه في الحاالت اآلتية وبشرط آفالة التمويل ، فإن استعمال السياسات التعويضية يمكن النظر في. التي تولد حوافز ضارة 

ذه                           )أ(  ة ه إذا آانت إزالة السياسات سيكون لها أثر ضار على األهداف التوزيعية ، يمكن األخذ بنهج يسير خطوة بخطوة  نحو إزال
 السياسات ، ويمكن تنفيذ سياسات إيرادية إضافية ذات أهداف سديدة ؛

 حقوق ملكية بعض أصحاب المصلحة ، يمكن النظر أيضًا في صرف تعويض     إذا آانت إزالة السياسات تؤثر تأثيرًا سلبيًا على    )ب( 
 عن الخسائر التي لحقت بهم ؛

 . أعاله ليست سائدة ، فإن السياسات التعويضية ينبغي استعمالها فقط آملجأ أخير ) ب(و ) أ(إذا الشروط المبينة في الفقرتين  )ج( 
 وسائل وطرائق للتخفيف  )ج(

وجي ، بشرط                    . تنظيم األمور    -34 وع البيول ى التن في بعض الحاالت ، يكون األخذ بتنظيم أضافي لألمور وسيلة فعالة لتخفيف الوقع الضار عل
 :وتلك الشروط المسبقة تضم ما يلي . الوفاء بعدد من الشروط المسبقة 

 وجود مؤشرات أداء جيدة التحديد وشاملة ويمكن قياسها ؛ )أ( 
 التطبيق أمرًا يمكن التحكم فيه ؛أن تكون تكاليف الرصد و )ب( 
ة             )ج(  ار ضارة ثانوي ى آث ؤدي إل لوائح يمكن تصميمها بشكل شامل لتفادي المسلك التواؤمي من مجموعات مستهدفة ، وهو مسلك ي

 .على التنوع البيولوجي 
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ق الت       . التغلب على عوائق التخفيف بتنظيم األمور    -35 ال أن العوائ ًا في الب ة السياسات يمكن أيضًا أن      ينبغي أن يظل عالق ي تحول دون إزال

افزًا ذا              . تعرقل التخفيف الفعال من آثارها الضارة        د يكون ح ة التنظيم ، ق فمثًال ، إن حافز المجموعات المستهدفة الذي يدفعها إلى عدم االمتثال لعملي
ا                   ى عالته ة عل ر     قوة عالية بشكل خاص إذا آانت السياسة التي تولد الحافز الضار باقي فافية وإشراك اصحاب             .  دون تغي وعي والش ع ال إن رف ذا ف ول
 .المصلحة هي آلها عناصر هامة في سياسات تنظيمية فعالة لتخفيف الحوافز الضارة 

بعض السياسات والممارسات من                     . التدابير الحافزة اإليجابية     -36 ا ل  إن إدخال تدابير حافزة إيجابية إضافية هو وسيلة أخرى ممكنة لتخفيف م
رة          . وقع ضار    دابير                         34وباإلضافة إلى الشروط المسبقة المذآورة في الفق د استعمال الت ار عن اذير ينبغي أن تؤخذ في االعتب اك عدد من المح  ، هن

 :الحافزة اإليجابية 
ة استعمال الحوافز                       )أ(  إن تكلف ر ، ف ة لتخفيف   إذا ظلت السياسات التي لها وقع ضار على التنوع البيولوجي باقية بدون تغي اإليجابي

ذه         األداة          ة استعمال ه ة ، ينبغي إذن      . هذا الوقع ستكون تكلفة عالية بنوع خاص ، وسوف تعرقل بدورها فعالي ل استعمال الحوافز اإليجابي وقب
 إزالة تلك السياسات بقدر اإلمكان ، باستعمال الوسائل اآلنفة الذآر            أعاله ؛

م         23ي الفقرة   آما شرح األمر ف    )ب(  ع مالئ ا وق  ، إن السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة في معظم الظروف ربما آان له
ك                . على التنوع البيولوجي في ظروف أخرى      ة تل لبي إلزال ر الس ة لتخفيف األث افزة إيجابي دابير ح ذه الحاالت ، يمكن النظر في استعمال ت وفي ه

 السياسات والممارسات ؛
ة                 إن تص  )ج(  وع خاص في حال ام بن ة ، هو أمر ه امًال اإلعراب الواضح عن شروط األهلي ة ، ش ميم التدبير الحافز تصميمًا بعناي

 التدابير الحافزة اإليجابية الرامية إلى تفادي توليد آثار ضارة ثانوية على التنوع البيولوجي ؛
رًا يعرقل الفاعلية على المدى الطويل للتدابير الحافزة اإليجابية في بعض الحاالت يكون المسلك االستراتيجي لمتلقين راشدين أم     )د( 

اثر البيروقراطي                    .  بح التك وفي هذه الحاالت ، ينبغي أن يكون استعمالها مقصورًا على فترة انتقالية من الزمن ، بوسائل قانونية مالئمة مثل تشريع آ
 ؛

  اإليجابية ؛إن نقص األموال قد يحد من استعمال التدابير الحافزة )ه( 
ة                    )و(  لبية أو إيجابي ة سواء س ذه العواقب ينبغي أن تؤخذ في           . إن استعمال التدابير الحافزة اإليجابية قد يكون له عواقب توزيعي وه

 .االعتبار عند استعمال التدابير الحافزة اإليجابية 
 أيضًا أن ينظر فيه لتخفيف الوقع الضار لبعض السياسات والممارسات   إن استعمال التدابير الحافزة السلبية يمكن. التدابير الحافزة السلبية     -37

 أعاله ، ستكون المقاومة السياسية شديدة بنوع خاص في آثير من األحيان ، إذا آانت     34وباإلضافة إلى ذلك فإن الشروط المسبقة المبينة في الفقرة          . 
لبية    ولذا فإن التوعي  . التدابير الحافزة  السلبية ستدخل المجال        افزة س دابير ح ة والشفافية وإشراك ذوي المصلحة هي عناصر جوهرية إلدخال ناجح لت

 . في سبيل تخفيف الحوافز الضارة 
ذ   . إرشاد بشأن استعمال التدابير الحافزة       -38 يوجد مزيد من اإلرشاد بشأن تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة في االقتراحات المتعلقة بتصميم وتنفي

 ) . ، المرفق األول 6/15المقرر (لحافزة التي ساندها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه السادس التدابير ا
 رصد االصالحات وتطبيقها وتقييمها  -دال 

يم ، لك                  . إشراك أصحاب المصلحة     -39 ة التقي ذ االصالحات ، ينبغي إشراك أصحاب المصلحة في عملي ة الحصول   حتى بعد تصميم وتنفي فال
ة أن وجوه القصور            ك من وجوه القصور ، ولكفال ر ذل على تغذية مرتدة منهم بشأن اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، وتدابير التخفيف التي فشلت وغي

 .هذه سوف تعالج في الوقت المناسب 
وباإلضافة  . سهيل عملية رصد وتطبيق اإلصالحات  ينبغي النظر في إدخال أنظمة إعالمية مناسبة في سبيل ت     . مؤشرات وأنظمة إعالمية     -40

 .إلى ذلك ، إن وضع وتطبيق مؤشرات سليمة هو شرط مسبق جوهري للقيام بتقييم مفيد لسياسات اإلصالح 
 . إن تقييم اإلصالحات ينبغي أن يقوم على أساس مجموعة من معايير النجاح السليمة . معايير النجاح في التقييم  -41
اندة ،                              . الشفافية -42 ك المس ى تل اظ عل اندة الجمهور لإلصالحات والحف اء مس إن مزيدًا من نشر المعلومات يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في بن

ة                   ق للسلطات العام اليف الرصد والتطبي ة                 . ويمكن بذلك إن يسهم في تخفيض تك ًا لكفال بقًا جوهري ًا مس فافية مطلب رة أخرى ، يمكن أن تكون الش وم
 . لفعال ألصحاب المصلحة في تقييم اإلصالحات اإلشراك ا

ك اإلصالح ،                            . بناء القدرة    -43 ع ذل يم لوق ق والتقي ام بنجاح بالرصد والتطبي رتهن بالقي ار أمر م إن النجاح في خاتمة المطاف لإلصالح المخت
ة        . شامًال اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، ولتدابير التخفيف التي فشلت ووجوه القصور األخرى               ولذا فاألمر يرتهن بوجوده قدرة مؤسسية وإدارية آافي

 .وينبغي أن يكون التمويل متاحًا لبناء القدرة . 
 
 

  ) 15المادة (  الحصول وتقاسم المنافع المتصلة بالموارد الجينية 19-11
ذا يسترشد بالتوصية             رر ه ي بالحصو          2/1إن مشروع المق ق العامل المخصص المعن افع    الصادرة عن الفري ( ل وتقاسم المن

UNEP/CBD/COP/7/6 (  المرفق 
 خطوط بون اإلرشادیة بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها . ألف 

ة والتقاس                 وارد الجيني ى الم ادية بشأن الحصول عل ون اإلرش ذآر الطابع التطوري لخطوط ب ادل  إن مؤتمر األطراف إذ ي م الع
 والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها والحاجة إلى الحفاظ على تنفيذها قيد اإلستعراض ، 
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افع                   وإذ يعترف بأن الخطوط اإلرشادية تسهم إسهامًا مفيدًا في إيجاد األنظمة الوطنية والترتيبات التعاقدية للحصول ولتقاسم المن

 ، ولتنفيذ أهداف اإلتفاقية ، 
ة لإلستعمال                         وإذ يعترف أيض   درة الوافي ا الق ى عدم إمتالآه ًا بأن بعض البلدان النامية قد صادفت بعض الصعوبات الناشئة عل

 . الكامن للخطوط اإلرشادية في صياغة تشريعها الوطني المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع وما يرتبط بذلك من ترتيبات 
 :يد من الخبرة في تنفيذ الخطوط اإلرشادية يحيط علمًا بما أحرز فعًال من تقدم وبالحاجة إلى مز -1
ق الواسع                         -2 ز التطبي ى مواصلة تعزي ع أصحاب المصلحة إل ة وجمي يدعو األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلي

 : النطاق لخطوط بون اإلرشادية الطوعية 

ى  -3 ع أصحاب المصلحة عل ة وجمي ات األصلية والمحلي ات والمجتمع ات عن يشجع األطراف والحكوم ديم معلوم  مواصلة تق
 : الخبرات ذات الصلة وعن الدروس المستفادة ، شاملة قصص النجاح والمصاعب ، في تنفيذ الخطوط اإلرشادية 

 . يطلب من األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من خالل الوسائل المناسبة ، شاملة آلية تبادل المعلومات التابعة لإلتفاقية  -4
 أو معجم األلفاظ حسب مقتضى الحال/ال المصطلحات والتعاریف واستعم .بـــاء 

 الصادرة من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وبتقاسم 2/1إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية  
 المرفق  ) UNEP/CBD/COP/7/6( المنافع، 

 ط بون االرشادية،الطبيعة الطوعية لخطواذ يذآر إن مؤتمر األطراف  

 من االتفاقية سوف تنطبق على خطوط بون االرشادية بشأن الحصول وتقاسم 2ان المصطلحات آما هي معرفة في المادة واذ يالحظ  
  من خطوط بون االرشادية،8المنافع، وفقا للفقرة 

 .قد تحتاج الى النظر فيهاأيضا أن عددا من المصطلحات األخرى ذات الصلة ليست معّرفة في االتفاقية واذ يالحظ  

 . الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان النامية فيما يتعلق بتكنولوجيا االعالم وما يتعلق بها من بنية تحتيةواذ تذآر 

 :مؤتمر األطراف يقرر إن  

اب المصلحة، وفقا  االطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ومجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع أصحأن يدعو )1( 
 :لالستمارة التي تقدمها األمانة، الى تزويد األمين التنفيذي بما يلي

الحصول على : معلومات عن التعاريف الوطنية الموجودة حاليا والتعاريف األخرى ذات الصلة للمصطلحات اآلتية )أ(
قائم باالستعمال، صاحب المصلحة، المجموعة الموارد الجينية، تقاسم المنافع، التسويق، المشتقات، القائم بالتوريد، ال

 (UNEP/CBD/COP/6/INF/4آما وردت في المرفق الثاني بالوثيقة (خارج الموضع الطبيعي، الطبيعة الطوعية 

 ،)مثال قيود تفرض بموجب سلطة تقديرية(آراء بشأن ما اذا آان يقتضي األمر النظر في مصطلحات اضافية  )ب(

ؤرية الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع، داخل الحكومات، أن تسهل عملية تجميع وعرض  من النقاط البيطلب )2( 
 المعلومات ذات الصلة على األمانة، مع مراعاة الحاجة الى مشاورة واسعة النطاق تشمل مشاورة مجتمعات السكان األصليين والمحليين،

 المعلومات اآلنفة الذآر وبتوزيعها من خالل الوسائل المتاحة، بما في ذلك يطلب من األمين التنفيذي أن يقوم بتحصيل وتجميع )3( 
 .من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية

يطلب من األمين التنفيذي أن يعرض هذه المجموعة من المعلومات على االجتماع القادم للفريق العامل المخصص المفتوح  )4(
اسم المنافع، آي ينظر فيها، ويطلب من الفريق العامل أن يواصل النظر في موضوع استعمال المصطلحات غير العضوية المعني بالحصول وبتق

ويعود بتقرير عن ذلك الى مؤتمر . المعّرفة في االتفاقية، بما في ذلك امكانية انشاء فريق من الخبراء لتحديد الحاجة الى تعاريف أو الى معجم ألفاظ
 .األطراف

  باء6/24أخرى، آما وردت في المقرر نهوج  -جــيم 
 

 الصادرة من الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد 2/3إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 
 المرفق ) UNEP/CBD/COP/7/6( وتقاسم المنافع،  

 : إن مؤتمر األطراف  
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 ضرورية لتلبية مختلف احتياجات األطراف وأصحاب المصلحة لتنفيذ ترتيبات الحصول  بأن مجموعة من التدابير قد تكونإذ يعترف

 على الموارد وتقاسم المنافع؛

 بأن النهوج القائمة األخرى، المكملة لخطوط بون اإلرشادية، هي أدوات مفيدة للمساعدة في تنفيذ أحكام الحصول على الموارد إذ يقر 
 اقية؛وتقاسم المنافع الواردة في االتف

 باء ونهوج إضافية، مثل الترتيبات فيما بين األقاليم 6/24 على الحاجة لمواصلة النظر في النهوج األخرى الوارد في المقرر وإذ يشدد 
 دة الدولية؛المصدر، وبخاصة اإلمكانية التشغيلية وفاعلية التكلفة لمثل هذه الشها/المنشأ/والترتيبات الثنائية، وآذلك شهادة دولية لألصل القانوني

 :إن مؤتمر األطراف يقرر  

 األطراف، والحكومات، والمنظمات المعنية، والمجتمعات األصلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم أن يدعو )1(
ائمة، بما في ذلك مدونات آرائهم ومعلوماتهم المناسبة بشأن النهوج اإلضافية، عالوة على الخبرات اإلقليمية والوطنية والمحلية بشأن النهوج الق

 السلوك، من أجل مواصلة بحث هذه المسألة؛

أن یطلب من األمين التنفيذي أن یجمع مزید من المعلومات بشأن التدابير والنهوج التكميلية، والخبرات في تنفيذها، وأن  )2(
  معلومات التابعة لالتفاقية، ضمن وسائل أخرىیوزع تلك المعلومات لألطراف وأصحاب المصلحة المعنيين من خالل آليات غرفة تبادل ال

 من الفریق العامل مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع أن یواصل النظر في مسأله  أن یطلب )3(
لتنفيذي أن یعد تقریرا على أساس من األمين ایطلب  أنالنهوج اإلضافية على نحو یكفل فاعلية التكلفة وفي الوقت المناسب، وتحقيقا لهذه الغایة، 

 .العروض المستلمة

 
 نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع -دال  

  الصادرة عن مؤتمر األطراف 2/4ان مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية  

 ) UNEP/CBD/COP/7/6 (                       المنافعان الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم            
 المرفق

 من جديد ان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ، هو أحد اهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، اذ يؤآد[ 
 ].  منها1وفقا للمادة 

وان سلطة تحديد الحصول عن الموارد ] بما فيها مواردها الجينية او البيولوجية[بيعية  الحقوق السيادية للدول على مواردها الطواذ يؤآد[ 
 ].، من االتفاقية1 الفقرة 15 والمادة 3الجينية انما هي بين يدي الحكومات الوطنية وتخضع للتشريع الوطني، وفقا للمادة 

تسعى الى ايجاد الظروف الكفيلة بتسهيل حصول األطراف " فاقية بأن  من االت2 الفقرة 15 من جديد التزام االطراف في المادة واذ يؤآد[ 
 ".المتعاقدة األخرى وأال تفرض قيودا تنافي أهداف هذه االتفاقية

 للتفاوض داخل اطار اتفاقية التنوع"من خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تدعو الى تدابير ) س (44 الفقرة اذ يذآر 
البيولوجي، مع مراعاة خطوط بون االرشادية، بشأن نظام دولي لتعزيز وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد 

 "الجينية

 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين، الذي 2002 ديسمبر 20 الصادر في 57/260 أيضا القرار واذ يذآر
في اطار –عو مؤتمر األطراف الى اتخاذ ما يلزم من خطوات بشأن االلتزام الصادر عن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، بالتفاوض يد

تعمال ، في نظام دولي لتعزيز وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اس-اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة خطوط بون االرشادية
 الموارد الجينية،

، التي تدعو الفريق 2010 توصية اجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام واذ يذآر
ولي بشأن النظر في عملية وطبيعة ومدى وعناصر ومنهجيات نظام د"العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع ال 

 ،"الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الى اسداء مشورة الى مؤتمر االطراف في اجتماعه السابع عن هذه القضية

بون االرشادية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، واذ يالحظ ان خطوط 
ع السادس لمؤتمر األطراف باعتبار تلك الخطوط خطوة أولى مفيدة في عملية تطورية في تنفيذ أحكام االتفاقية المتصلة المعتمدة في االجتما

 بالحصول على الموارد الجينية وبتقاسم المنافع،

التنفيذ الواسع "ر لتعزيز من خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تدعو الى تدابي) ن (44 أيضا الفقرة واذ يذآر
واستمرار العمل بشأن خطوط بون االرشادية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، 
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وتقاسم المنافع وبشأن التعاقد آأحد المدحالت لمساعدة األطراف عند قيامها بوضع وصياغة تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية بشأن الحصول 

 .والترتيبات األخرى التي تتم بشروط متفق عليها تبادليا في سبيل الحصول وتقاسم المنافع

 ] من جديد غايات االلفية للتنمية االحتمالي للحصول وتقاسم المنافع في استئصال الفقر وتحقيق االستدامة البيئيةواذ يذآر

 ، من اتفاقية التنوع البيولوجي 22 و21 20 و2 و1،  الفقرات 19 و18 و17 و16 و15و) ي (8واد  فــي الحسبـان المــواذ يأخـذ 

باحترام وحفظ وصون ما لمجتمعات السكان ] على ان يكون هذا االلتزام خاضعا لتشريعها الوطني[ من جديد التزام االطراف واذ يؤآد
أنماط العيش التقليدية المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وبان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تجسد 

 تعزز تطبيقها الواسع بموافقة ومشارآة حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات، وان تشجع التقاسم المنصف لمنافع الناشئة عن استعمالها،

 وما يتصل بها من أحكام في االتفاقية،) ي (8ذي يقوم به الفريق العامل المعني بالمادة  العمل الذي يجري في اطار االتفاقية الواذ تالحظ

في الحسبان العمل المتصل بالحصول على الموارد الجينية وبتقاسم المنافع الذي يجري في محافل دولية أخرى ومنظمات  واذ يأخذ [
والمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات االقليمية، والحاجة الى التآزر المتبادل، واذ يعترف حكومية دولية مثل الفاو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 ]بان هذا العمل يمكن ان يكون جزءا من النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

دولية للموارد النباتية الجينية من أجل أيضًا بما تقدمه االتفاقات الدولية المتصلة بالتنوع البيولوجي ، مثل معاهدة الفاو الوإذ يعترف [ 
 ]األغذية والزراعة ، من إسهام هام للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع ، 

 ] أن االطراف واصحاب المصلحة يمكن أن يكونوا مستعملين وموردين معا للموارد الجينية، اذ يعترف[ 

 وسريعا ومرنا وان يساند انتاج منافع بيئية واجتماعية ]عمليا وغير تمييزي[و أيضا بأن النظام ينبغي أن يكون شفافا واذ يعترف[ 
وذا تآزر متبادل مع الحقوق وااللتزامات [واقتصادية لكال المستعملين والموردين ، وأن يساند آذلك التدابير الوطنية التشريعية واالدارية  والسياسية 

 .]في ظل االتفاقات الدولية واالقليمية األخرى

 وجود حاجة الى مزيد من تحليل االدوات والصكوك واالنظمة القانونية الموجودة من وطنية واقليمية ودولية، تتعلق واذ يالحظ [
 ]بالحصول وبتقاسم المنافع وبما اآتسب من خبرة في تنفيذها، بما في ذلك الفجوات وعواقبها

 ام دولي، بتحليل جدارتها، دون استباق النتيجة، الى ان الفريق العامل تبين وجود مكونات ممكنة لنظواذ يشير

يقرر بأن يكلف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، في تعاون مع الفريق العامل  -1
يين والمحليين ، والمنظمات وما يتصل بها من أحكام ولكفالة مشارآة مجتمعات السكان األصل) ي(8المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

غير الحكومية والصناعة والمؤسسات العلمية واألآاديمية والمنظمات الحكومية الدولية بأن يضع ويتفاوض في نظام دولي بشأن الحصول على 
بقصد األخذ [] 2010دف عام مع مراعات ه] [أن يساند تنفيذ االهداف الثالثة لالتفاقية[ممكن او ]قرب وقت[الموارد الجينية وتقاسم المنافع في 

 ]بصك ملزم قانونا من شأنه أن يحمي ويضمن بفعالية حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية

  ]:الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني للحصول وتقاسم المنافع وفقا لشروط التكليف اآلتييوصي بأن يعمل [ -2

 أو
وبما يتصل ) ي (8 البيولوجي مع مراعاة خطوط بون االرشادية ونتائج الفريق العامل المعني بالمادة يوصي بأنه، في اطار اتفاقية التنوع[ -2

في الوقت ) أ(ان يكون الوضع والتفاوض قائمين على اساس تفحص السمات الممكنة اآلتية للنظام الدولي على اساس ما اذا آانت / بها من احكام
 )15(الى ) 2) (ج (2يضاف ]: (تحتاج الى تعزيز) ج(أو /تقتضي مزيدا من التحليل و) ب (الحاضر جزءا من ادوات او صكوك موجودة،

تحليل االدوات والصكوك الموجود ة القانونية واالدارية والسياسية، من وطنية واقليمية ودولية، متعلقة بالحصول : العملية[) أ    (
 ]ك التطبيق واية فجوات وعواقبها وتقاسم المنافع والخبـرة المكتسبة في تنفيذها، بما في ذل

 :]ان طبيعة النظام الدولي يمكن تحديدها على أساس البرامترات اآلتية: الطبيعة[ )ب(

 ]غير ملزمة قانونا/ملزمة[ )1(

 ] أن تساند إنتاج منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية للمستعملين والموردين على السواء[ ) 2 (

 ]يعية وادارية وسياسيةمساندة للتدابير الوطنية، من تشر[ )2(

 لمجتمعات السكان األصليين والمحليين] يراعي القانون العرفي والممارسات الثقافية والتقليدية) [4(

 ] من االتفاقية،22أن تتمشى مع المادة [ )5(

 .مؤلفة من صك او اداة واحدة او اآثر ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد واجراءات صنع القرار[ )6(
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 : ان يغطي النظام الدولي أمورا منها ما يلي]ينبغي [ ]يمكن[: مدىال )ج(

الحصول على الموارد الجينية وتعزيز وصون التقاسم اعادل والمنصف للمنافع الناشئة على استعمال الموارد الجينية : 1البديل  )1(
 ]ومشتقاتها[يحذف ] ومنتجاتها[يحذف 

حصول على الموارد الجينية ويعزز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها ينبغي أن يسهل النظام الدولي ال[: 2البديل 
 وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، ]المشتقات[وينبغي أن يغطي الموارد الجينية 

 ]ى لتلك الموارد، مع استبعاد الموارد الجينية البشريةوالمنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخر

تعزيز وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال ما لدى مجتمعات السكان االصليين والمحليين من معارف  )2 (
 ]بصون التنوع البيولوجي واستعماله المستدام[أو ] متصلة بالتنوع البيولوجي[تقليدية 

 : عناصر منها مايلي) أ(2الفقرة (يمكن أن يشمل النظام الدولي، على أساس تحليل الفجوة اآلنف الذآر : ناصرالع )د (

 :االدوات والصكوك والعمليات المختلفة ذات الصلة، بما فيها ما يلي )1(

 اتفاقية التنوع البيولوجي •

 خطوط بون االرشادية •

 باتية لالغذية والزراعةمعاهدة الفاو الدولية بشأن الموارد الجينية الن •

 لجنة الفاو المعنية بالموارد الجينية •

  من اتفاقية التنوع البيولوجي15التدابير الحالية الوطنية، من تشريعية وادارية وسياسية، لتنفيذ المادة  •

 )ي (8نتائج الفريق العامل المعني بالمادة  •

 واالتفاقات األخرى للمنظمة العالمية للتجارة" TRIPS"اتفاق  •

  وايبو]واتفاقات [  ]واتفاقيات ومعاهدات[ اتفاقات  •

  UPOV اتفاقيات   •

 اتفاقات اقليمية •

 ] تضعها أفرقة محددة من المستعملين او توضع لموارد جينية ، تشمل اتفاقات تعاقدية نموذجية مدونات سلوك ونهوج أخرى •

) ي(8بحث لالغراض التجارية والتسويق بما يتمشى والمادة وال   ] وآذلك[ ]شامال[ التعاوني   وتشجيع البحث العلمي]تسهيل[ )2 (
 ] من االتفاقية19 و18 و16 والمواد 7  والفقرة 6 ، الفقرة 15 و10و

 آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحث والتنمية والناشئة عن االتستعمال التجاري واالستعماالت [ثالثا  )3(
  من اإلتفاقية 2-19 و1-19 و16 و7-15الجينية وفقا للمواد األخرى للموارد 

 ]تدابير تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، تعزز تحقيق غايات االلفية، ال سيما استئصال الفقر واالستدامة البيئية[ رابعا) 4(

مع مراعاة الطبيعة ] دوليتسهيل تشغيل النظام على مستويات المحلي والوطني ودون االقليمي واالقليمي وال [ خامسا) 5(
 ]العابرة للحدود لتوزيع بعض الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

] لجهات مختلفة ومنها[للتشريعات الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع ] للقانون الدولي و[تكفل االمتثال ] تدابير] [أحكام[ )6(
بلدان ] من جهات مختلفة، منها[ها من معارف تقليدية، شاملة االتفاق المسبق عن علم، بلدان منشأ الموارد الجينية وما يرتبط ب

 .وبشروط متفق عليها تبادليا)] المنشأ وبلدان التوريد ومجتمعات السكان االصليين والمحليين

ن فيها قائمون باالستعمال تحت واليتها التدابير الخاصة والتدابير التي تتخذها البلدان الذي[و ] القائمين بالتوريد[مزيد من تعزيز  )7(
 ]اتخاذ تدابير غير التوائية تتعلق بالقائمين باالستعمال[

اعالن بمنشأ الموارد الجينية /شهادة المصدر القانوني/موارد جينية وما يتصل بها من معرفة تقليدية/شهادة منشأ دولية مصدر )8(
 .وما يرتبط بها من موارد جينية ومعارف تقليدية

 . ]شهادة دولية عن المصدر القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية : [ و أ

االصل القانوني الذي أتت منه الموارد الجينية وما يتصل به من معرفة تقليدية في / المصدر / آشف النقاب عن بلد المنشأ  )9(
 طلبات حقوق الملكية الفكرية
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 ]نشأآشف النقاب عن بلد الم[أو 

المرتبطة بالموارد الجينية بشرط [االعتراف والحماية لحقوق مجتمعات السكان االصليين والمحليين على معرفتهم التقليدية  )10(
 الخضوع للتشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها تلك المجتمعات

 ]ية والبشريةبما في ذلك الموارد المال[تدابير بناء القدرة على أساس احتياجات البلدان  )11(

استعمال الموارد الجينية ومشتقاتها والمعرفة التقليدية المتعلقة بها الغراض االستكشاف البيولوجي [ تدابير تكفل أن يكون  مكرر) 12(
 ]الخارج عن نطاق والية بلدان المنشأ ممتثال لالتفاقية

النقدية ونقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما يساند انتاج منافع تدابير لتقاسم المنافع تشمل أمورا منها المنافع النقدية وغير [ )13 (
 اجتماعية واقتصادية وبيئية،

نماذج االتفاق المسبق عن عمل للتقاسم العادل والمنصف للمنافع مع المجتمعات ] [ مدونة السلوك [ مدونة المبادئ الخلقية، )14(
 .األصلية والمحلية 

  الدولي في اطار االتفاقية وسائل مساندة تنفيذ النظام )15(

 آليات الرصد واالمتثال والتطبيق )16(

 ]آليات تحكيم[شاملة ] آليات فض المنازعات[ )17(

 ]لمساندة تنفيذ النظام الدولي في اطار االتفاقية[القضايا المؤسسية  )18(

 ]أية سمة أخرى تحدد انها الزمة لتحقيق أهداف النظام  [ )19(

 والمنهجيات األخرى المطلوب تقريرها من مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع  ؛) نوع الصكوك(طار الزمني اإل : المنهجيات )د(

] ممكن[يوصي مؤتمر االطراف بان يكلف الفريق العامل المخصص المفتوع العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، في اقرب وقت  -3
مين التنفيذي أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات آي يجتمع الفريق العامل المذآور في أقرب وقت ممكن، بأن يتفاوض ويضع النظام الدولي، ويطلب من األ

 مرتين في السنة على األقل آحد أدنى

ويوصي بوضع النظام الدولي في تعاون مع الفاو والمنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واتحاد حماية األنواع  -4
 .دة من النبات، واالتفاقات االقليمية ذات الصلةالجدي

يشجع األطراف والحكومات والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة على توفير الوسائل والطرائق الالزمة للسماح بوقت آاف  -5
 .لتسهيل المشارآة الفعالة من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين في وضع نظام دولي

فيهم المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجتمعات السكان األصليين   بما–زيز مشارآة جميع أصحاب المصلحة يوصي بتع -6
 والمحليين

 تدابير، شاملة النظر في إمكانيتها وتيسيرها عمليًا وتكاليفها، لمساندة االمتثالال -هــــاء   
 ر الموارد الجينية، والشروط للقبول المسبق عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي یوف

 المتفق عليها تبادليا التي منح الحصول على أساسها في األطراف المتعاقدة مع مستعملي
 الموارد الجينية الواقعين تحت والیة تلك األطراف

 

ول على الموارد  الصادرة عن الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحص2/5إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من التوصية 
 المرفق ) UNEP/CBD/COP/7/6( وتقاسم المنافع،  

 : إن مؤتمر األطراف 

  ألف الصادر عن مؤتمر األطراف؛6/24 من المقرر 8 بالفقرة إذ يذّآر

  االتفاقية؛، من2 و 1، الفقرتين 19، و المادة 3، الفقرة 16، والمادة 7 و 3 و 1، الفقرات 15و المادة ) ي (8 بالمادة أيضا إذ يذّآر

من خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ) د (16 بالفقرة وإذ يذّآر آذلك
تها القضائية، لدعم استعمالها، التي تحدد عددا من التدابير التي يمكن أن تتخذها األطراف المتعاقدة مع مستخدمي الموارد الجينية الخاضعين لوالي

اإلمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يوفر موارد جينية وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت 
 فرصة الحصول على هذه الموارد؛
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ي لوضع تدابير لدعم اإلمتثال للموافقة المسبقة عن  أن عددا من الحكومات قد إتخذ مبادرات على الصعيدين الوطني واإلقليموإذ يالحظ

، من االتفاقية، ومن جانب 3، الفقرة 15 والمادة 2علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 
وارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدية ذات صلة بتلك الم

 فرصة الحصول على هذه الموارد؛

 األنشطة والعمليات الجارية في المحافل الدولية المعنية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجلس إتفاقية الجوانب وإذ يالحظ آذلك
فكرية التابع لمنظمة التجارة العالمية، ولجنة الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة، التابعة لمنظمة المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية ال

األغذية والزراعة والعاملة آلجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة، بخصوص التدابير لدعم اإلمتثال 
  المسبقة عن علم؛للموافقة

تدابير محددة لدعم اإلمتثال، وفقا للحقوق ) 1: ( أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بصدد عدد من القضايا، بما في ذلك تحليلوإذ يدرك
ها من معرفة تقليدية، السيادية لبلد منشأ الموارد الجينية، للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يوفر موارد جينية وما يرتبط ب

) 4(ومدى وحجم الحصول بدون ترخيص على موارد جينية ومعرفة تقليدية وإساءة استعمالها، ) 3(وتدابير االمتثال القائمة في قوانين وطنية، ) 2(
 وتوافر وسائل الجبر المتعلقة بعدم اإلمتثال في البلدان المستخدمة؛

، والكشف عن منشأ الموارد الجينية وما ]للمنشأ أو المصدر أو المنبع القانوني[شهادة دولية  بأن عددا من القضايا الحرجة، مثل وإذ يقر
يتصل بها من معارف تقليدية، سوف يحتاج إلى المعالجة  لدعم االمتثال للتشريع الوطني لبلدان المنشأ والموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف 

، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية 3، الفقرة 15 والمادة 2 ، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد
والمحلية التي توفر معارف تقليدية ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على 

 هذه الموارد؛

  بالحاجة الى ضمان الشفافية في التبادل الدولي للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛كوإذ يقر آذل

 الذي اعترف فيها مؤتمر األطراف بالدور القيادي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في قضايا 6/20 من المقرر 35وإذ يذآر بالفقرة 
 التنوع البيولوجي الدولية؛

 : ألطراف يقرر إن مؤتمر ا
 بالمبادرات الجارية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بخصوص التدابير لدعم اإلمتثال للتشريع أن يأخذ علما )1(

 2للمادة الوطني، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا 
، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدية ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق 3، الفقرة 15والمادة 

 عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛

ي إتخاذ التدابير المالئمة والعملية لدعم اإلمتثال للموافقة المسبقة عن علم من  األطراف والحكومات إلى أن تستمر فأن يدعو )2(
، من االتفاقية، ومن جانب 3، الفقرة 15 والمادة 2جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد ، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

ليدية ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي على أساسها منحت المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تق
 :ويمكن لهذه التدابير أن تتضمن ما يلي. فرصة الحصول على هذه الموارد

حل واليتهم القضائية تبادل المعلومات بين المستخدمين والموردين بخصوص التدابير التشريعية واإلدارية والسياسية المعمول بها في م )أ(
 والمتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛

 من خطوط بون التوجيهية، لتشجيع المستخدمين على اإلمتثال للتشريع 51التدابير الحافزة، المشار إليها في الفقرة  )ب(
ثل المنح للبحوث التي تلقى الوطني، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، م

 الرعاية الحكومية وخطط الترخيص الطوعية؛

 وضع اتفاقات تعاقدية نموذجية أو قياسية لمختلف مجموعات المستخدمين ومختلف الموارد الجينية؛ )ج(

 ا ومالئما؛الجوانب المتعلقة باستيراد وتصدير موارد جينية، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، عندما يكون ذلك ممكن )د(
 سهولة الحصول على العدالة في حالة إنتهاك أحكام قانونية في البلدان الموردة والمستخدمة؛ )هـ(

 تدابير الجبر اإلدارية والقضائية، بما في ذلك الجزاءات والتعويضات، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية؛ )و(

 الرصد؛ )ز(

 رف التقليدية، سواء آانت مكتوبة أو شفهية، يمكن أن تشكل فنا سابقا؛ األطراف إلى االعتراف بأن المعاأن يدعو )3(

 األطراف إلى إنشاء آليات وطنية لضمان االمتثال، بموجب قانون محلي، عند االقتضاء، للحصول على الموافقة أن يدعو )4(
 بط بها من معارف تقليدية؛المسبقة عن علم من المجتمعات األصلية والمحلية بخصوص الحصول على موارد جينية وما يرت
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 األطراف إلى وضع آليات لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع على الصعيد الوطني مع أصحاب المصلحة أن يدعو )5(

 المعنيين والمجتمعات األصلية والمحلية؛

نافع معالجة القضايا المتعلقة  من الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المأن يطلب )6(
مع مراعاة النهوج متعددة األطراف للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بما في ذلك ) المنبع القانوني/المصدر/للمنشأ(بالشهادة الدولية 

 قضايا مثل الجدوى واإلمكانية العملية والتكاليف؛

لعضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع أن تحدد القضايا  من الفريق العامل المخصص مفتوح اأن يطلب )7[ (
المتعلقة بالكشف عن منشأ الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك القضايا 

، وأن يبعث نتائج هذا البحث إلى اللجنة الحكومية الدولية بشأن الملكية الفكرية )القانونيالمنبع /المصدر/للمنشأ(التي تثيرها الشهادة الدولية المقترحة 
والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية، والفريق العامل بشأن إصالح معاهدة التعاون في مجال براءات االختراع، التابعين للمنظمة 

 ]األخرى ذات الصلة؛ العالمية للملكية الفكرية، والمحافل 

أن يدعو المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى معالجة التدابير بخصوص العالقة المتبادلة بين الحصول على الموارد الجينية  )8[  (
بيولوجي في قضايا ومقتضيات الكشف في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، مع االعتراف بالدور القيادي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع ال

، ] المنبع القانوني/المصدر/للمنشأ[ التنوع البيولوجي الدولية، وخصوصا القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية التي تثيرها الشهادة الدولية المقترحة 
لجينية والمعارف التقليدية والفنون آجزء من العمل المعجل في إطار الصالحية المجددة للجنة الحكومية الدولية بشأن الملكية الفكرية والموارد ا

 :الشعبية، بما في ذلك ما يلي

 بدائل ألحكام نموذجية بشأن مقتضيات الكشف؛ )أ

بدائل عملية إلجراءات التقدم بطلبات براءات االختراع بالعالقة إلى البنود التي تقتضي تطبيق متطلبات  )ب
 الكشف؛

 بدائل التدابير الحافزة لمقدمي الطلبات؛ )ج

 ]تحديد اآلثار المترتبة على تشغيل متطلبات الكشف في مختلف المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛  )د

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى إعداد تقرير لتقديمه إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع بشأن التقدم أن يدعو آذلك )9[ (
ل، مع األخذ في الحسبان، بوجه خاص، أي قضايا قد يتم التعرف عليها في هذه األثناء في الفريق العامل المخصص مفتوح المحرز في هذا العم

 ]العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛ 

الدولية المعنية، وأن  إلى األمين التنفيذي القيام بجمع المعلومات، بمساعدة من األطراف والحكومات والمنظمات أن يطلب )10(
 :يضطلع بمزيد من التحليل، بخصوص ما يلي

تدابير محددة لدعم وضمان االمتثال للقوانين الوطنية، وللموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي  )أ(
 االتفاقية، ومن جانب ، من3، الفقرة 15 والمادة 2توفر مثل هذه الموارد ، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدية ذات صلة بتلك الموارد، وللشروط المتفق عليها بصورة 
 متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد؛

 لية؛التدابير القائمة لدعم االمتثال لألدوات القانونية الوطنية واإلقليمية والدو )ب(

 مدى وحجم الحصول بدون ترخيص على موارد جينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وإساءة استعمالها؛ )ج(

 الترتيبات القائمة في قطاعات محددة للحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛ )د(

ضعون لواليتها القضائية، وفي وسائل الجبر اإلدارية والقضائية المتوفرة في البلدان التي يوجد بها مستخدمون يخ )هـ(
االتفاقات الدولية، بخصوص عدم االمتثال لمقتضيات الموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها بصورة 

 متبادلة؛

الممارسات واالتجاهات القائمة بالعالقة إلى االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى للموارد الجينية، وتوليد  )و(
 المنافع؛

 التدابير التي تحافظ وتشجع على اليقين القانوني لدى المستخدمين بالنسبة لشروط وأحكام الحصول على الموارد واستخدامها؛ )ز(

وأن يعد وثيقة تشمل المعلومات المستلمة وأن يتيح هذه الوثيقة لكي ينظر فيها الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول على 
 لمنافع في إجتماعه القادم؛الموارد وتقاسم ا

 من الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع القيام بتحليل وثيقة أن يطلب )11(
 إضافية لدعم وضمان المذآورة آنفا، والتوصية لمؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن بتدابير) و(المعلومات التي يعدها األمين التنفيذي وفقا للفقرة 
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، 15 والمادة 2االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر مثل هذه الموارد، بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة 

وارد، وللشروط المتفق عليها بصورة ، من االتفاقية، ومن جانب المجتمعات األصلية والمحلية التي توفر معارف تقليدية ذات صلة بتلك الم3الفقرة 
 .متبادلة التي على أساسها منحت فرصة الحصول على هذه الموارد

 الحاجات إلى بناء القدرات التي تحددها البلدان  -واو 
 لتنفيذ خطوط بون التوجيهية

الصادرة عن الفريق العامل المخصص  2/6من التوصية ) ي (-)ح(،) و (-)د(، ) أ(إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرات الفرعية 
  المرفق ) UNEP/CBD/COP/7/6( المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

 تناول مشروع خطة – بقصد إقراره –من تلك التوصية أوصى الفريق العامل بأن يواصل مؤتمر األطراف ) ج(و) ب(وفي الفرقتين 
مع مراعاة ) وهو المشروع المرفق بمشروع المقرر لتسهيل الرجوع إليه ( وتقاسم المنافع العمل بشأن بناء القدرة على الحصول على الموارد الجينية

 العناصر المحددة التالية 

 تحديد مسؤوليات واحتياجات ومساهمات مختلف أصحاب األدوار الرئيسيين؛ )أ (

 لقة بمشروع خطة العمل؛أن خطة العمل ستنفذ وفقا للتشريع الوطني للبلدان التي ستحدث فيها األنشطة المتع )ب(

 شواغل األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية تجاه قوائم جرد المعرفة التقليدية التي يتم إعدادها بدون موافقتها واشتراآها؛ )ج(

 من حاالت اشراك المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة لبناء القدرات تتعلق بتقييم ورصد الموارد الجينية وما يرتبط بها )د(
 معرفة تقليدية، فال بد من الموافقة المسبقة لهذه المجتمعات قبل القيام بهذه األنشطة؛

قدرات محددة على إبرام اتفاقات نقل المواد، بما في ذلك قدرات ومهارات المجتمعات األصلية والمحلية على إبرام شروط متفق  )هـ(
 عليها بصورة متبادلة؛

 ولوجيات ذات الصلة وتكييفها باإلضافة إلى التعاون؛بناء القدرات على نقل التكن )و(

 آليات للمساندة التقنية لبناء القدرات الوطنية وتقاسم الخبرة التكنولوجية المتاحة؛ )ز(

 وسائل تنفيذ خطة العمل، بما في ذلك التمويل؛ )ح(

نامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة األغذية التنسيق مع البرامج وخطط العمل األخرى ذات الصلة، مثل األنشطة المناسبة لبر )ط(
والزراعة التابعة لألمم المتحدة، مثل خطة عمل ليبزيغ العالمية للحفظ واالستخدام المستدام للموارد النباتية الجينية من أجل 

 األغذية والزراعة؛

يولوجي وتطوير استخدامات مستدامة جديدة بناء القدرات لتحديد فرص الحصول على المنافع التي تعزز وتشجع حفظ التنوع الب )ي(
 وقائمة للتنوع البيولوجي؛

أوصى الفريق العامل المخصص بأن ينظر مؤتمر األطراف بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، في مزيد من ) ز(وفي الفقرة الفرعية  
تمويل األخرى ذات الصلة، في عمل االتفاقية وفي جهود الطرائق والوسائل الشراك المؤسسات متعددة األطراف والبنوك اإلقليمية وهيئات ال
 األطراف لتنفيذها، ال سيما فيما يتعلق بتطوير قدرة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع؛

  اإلحتياجات إلى بناء القدرة التي تبينتها البلدان لتنفيذ خطوط بون اإلرشادیة–واو 
 الصادرة عن الفريق العامل 2/6من التوصية ) ي (-) ح(و ) و (-) د(، ) أ(رعية إن مشروع القرار اآلتي مأخوذ من الفقرات الف

  )UNEP/CBD/COP/7/6,annex(المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع 
 تحديد مسؤوليات واحتياجات ومساهمات مختلف أصحاب األدوار الرئيسيين؛ )أ (

دث فيها األنشطة المتعلقة بمشروع خطة أن خطة العمل ستنفذ وفقا للتشريع الوطني للبلدان التي ستح )ب (
 العمل؛

شواغل األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية تجاه قوائم جرد المعرفة التقليدية التي يتم إعدادها بدون  )ج (
 موافقتها واشتراآها؛

حاالت اشراك المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة لبناء القدرات تتعلق بتقييم ورصد الموارد الجينية  )د (
 وما يرتبط بها من معرفة تقليدية، فال بد من الموافقة المسبقة لهذه المجتمعات قبل القيام بهذه األنشطة؛

قدرات محددة على إبرام اتفاقات نقل المواد، بما في ذلك قدرات ومهارات المجتمعات األصلية والمحلية  )ه (
 على إبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛
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 لتكنولوجيات ذات الصلة وتكييفها باإلضافة إلى التعاون؛بناء القدرات على نقل ا )و (

 آليات للمساندة التقنية لبناء القدرات الوطنية وتقاسم الخبرة التكنولوجية المتاحة؛ )ز (

 وسائل تنفيذ خطة العمل، بما في ذلك التمويل؛ )ح (

مم المتحدة التنسيق مع البرامج وخطط العمل األخرى ذات الصلة، مثل األنشطة المناسبة لبرنامج األ )ط (
االنمائي ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، مثل خطة عمل ليبزيغ العالمية للحفظ واالستخدام المستدام للموارد 

 النباتية الجينية من أجل األغذية والزراعة؛

ير  بناء القدرات لتحديد فرص الحصول على المنافع التي تعزز وتشجع حفظ التنوع البيولوجي وتطو )ي (
 استخدامات مستدامة جديدة وقائمة للتنوع البيولوجي؛

من التوصية أوصى الفريق العامل المخصص بأن ينظر مؤتمر األطراف ، في التعاون مع مرفق البيئة العالمية ، ) ز(في الفقرة الفرعية 
ات التمويل األخرى ذات الصلة في عمل اإلتفاقية وفي في مزيد من الطرائق والوسائل إلشراك المؤسسات المتعددة األطراف والبنوك اإلقليمية وهيئ

 . بجهود األطراف في مجال التنفيذ ، خصوصًا فيما يتعلق بتنمية القدرة على الحصول وتقاسم المنافع 
حصول  ، التي طلب بها مؤتمر األطراف من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بال8 ألف ، الفقرة 6/24إذ يذآر المقرر 

وتقاسم المنافع إسداء مشورة إلى المؤتمر عن اإلحتياجات إلى بناء القدرة التي تبينتها البلدان ، في سبيل تنفيذ خطوط بون اإلرشادية بشأن الحصول 
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمالها ، 

 بالحصول وتقاسم المنافع هي عنصر جوهري في تحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع وإذ يراعي أن أنشطة بناء القدرة المتصلة
الناشئة عن إستعمال الموارد الجينية وآذلك في تحقيق الهدفين األخريين لإلتفاقية وهدف إحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي 

  ، 2010بحلول عام 
ن بناء القدرة على الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الذي وضعته ورشة الخبراء وإذ نظر في مشروع خطة العمل بشأ

  . 1 باء ، الفقرة 6/24المفتوحة العضوية المعنية ببناء القدرة للحصول على الموارد الجينية وتقاسم الموارد ، إعماًال لمشروع 
 في إعداد برنامج عمل 2003 نوفمبر 14-10ة الفرعية المعقود بمونتريال من وإذ نظر في العمل الذي جرى خالل اإلجتماع التاسع للهيئ

 بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، آي ينظر فيه مؤتمر األطراف في إجتماعه               السابع ، 
 األولوية التي تقتضي بناء القدرة ، وإذ يعترف بأن مشروع خطة العمل يمثل إطارًا هامًا لتبين اإلحتياجات إلى القدرة والمجاالت ذات

 ومصادر التمويل وتنفيذ ما تم تبينه من إحتياجات وأولويات، 
وإذ ينوه بأن بناء القدرة ينبغي أن يكون مرنًا وعملية بالطلب وتمسك بزمامها البلدان أنفسها وتقتضي تعاونًا دوليًا وإقليميًا حسب مقتضى 

 ة والمحلية وآذلك جميع أصحاب المصلحة ،الحال ، تشارك فيه المجتمعات األصلي
وإذ ينوه أيضًا بأن تنفيذ نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ التشريع الوطني المتصل بالحصول وتقاسم المنافع هما أمر قد يقتضي 

 . مزيدًا من األنشطة في سبيل بناء القدرة 
الخبراء المفتوحة العضوية بشأن بناء القدرة على الحصول على المنافع الجينية  بتقرير وعمل ورشة – مع التقدير –يحيط علمًا )    1( 

 : وتقاسم المنافع 

راف والحكومـات إلى استعمال خطة العمل عند تصميـم وتنفيـذ خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية ودون إقليمية ـ األطيدعو )2(
 افعها، وما يرتبط بها من معرفة تقليدية؛لبناء القدرات للحصول على الموارد الجينية وتقاسم من

 إرشاده لمرفق البيئة العالمية، بوصفه الهيكل المؤسسي لتشغيل اآللية المالية لالتفاقية، بأن يقدم موارد مالية لمشروعات يكرر )3( 
لمساندة تطبيق خطوط بون التوجيهية بشأن تأخذ البلدان بزمامها استنادا إلى أولويات وطنية، تلك المشروعات التي تساعد على تنفيذ خطة العمل 

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها ، بما في ذلك بناء القدرات بخصوص نقل التكنولوجيات التي 
 ة منح تراخيص الحصول على الموارد؛تمكن الموردين من أن يقدروا تماما وأن يشارآوا بنشاط في ترتيبات تقاسم المنافع عند مرحل

 والمنظمات ذات الصلة على تقديم المساعدة المالية والتقنية لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا األطراف يحث )4(
 خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، على تنفيذ خطة العمل وما ينتج عنها من

 ودون إقليمية؛

 األطراف والحكومات على اتخاذ ما يلزم في سبيل االشراك الكامل والفعال للمجتمعات األصلية والمحلية يشجع )5 (
 وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات وطنية لبناء القدرات؛
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حكومات اتاحة المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وادراج المعلومات في  من األطراف واليطلب )6(

التقارير الوطنية بشأن تنفيذها لتدابير بناء القدرات للحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها من معرفة تقليدية، وتقاسم 
 المنافع؛

 بتسهيل تقاسم —خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  بما في ذلك من — إلى األمين التنفيذي أن يقوم يطلب )7(
المعلومات ذات الصلة بين األطراف المانحة والمنظمات، للمساعدة على التنسيق والتقليل من االزدواجية وتحديد الفجوات في 

 .تنفيذ خطة العمل

 /36المرفق 
 المنافع بشأن بناء القدرة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم عمل خطةمشروع 

 

  من خطة العملالقصد -ألف                  
ذ         والمؤسسات من خطة العمل هو أن تسهل وتساند بناء وتعزيز القدرات لدى األفراد              المقصود إن  -1  والمجتمعات في سبيل التنفي

ى   الموارد الجينية وتقاسم المنافع والسيما خطوط ب       علىالفعال ألحكام االتفاقية المتعلقة بالحصول       وارد ون التوجيهية بشأن التوصل إل  الم
وطني   .  الطوعية  طبيعتهاالجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها مع مراعاة            ي وال وينبغي ، على األصعدة المحل

ذ خطة    المصلحةحاب   ، إشراك مجتمعات السكان األصليين والمحليين وجميع المختلفة من أص          والدوليودون اإلقليمي واإلقليمي      في تنفي
 العمل هذه 

 
دى            القدرة بناء  أن -2 درات ل اء الق ود لبن افع هو جزء ال يتجزأ من الجه ى إدارة وتطوير   األطراف  على التوصل وتقاسم المن  عل

 . للتنوع البيولوجي المستداممواردها الجينية ، وينبغي أن يسهم في الحفظ واالستعمال 
 
ع    األصليينقصد، ستوفر خطة العمل إطارًا لتحديد احتياجات البلدان ومجتمعات السكان            هذا ال  تحقيق سبيل   في - 3  والمحليين وجمي

 .لهمأصحاب المصلحة وأولوياتهم وآليات التنفيذ ومصادر التمويل 
 

 القدرات الرئيسية التي تحتاج إلى بناء المجاالت -باء
 بطريقة مرنة وشفافة، على أساس نهج   فيهادرات لبناء القدرات، ينبغي النظر   الرئيسية اآلتية، التي تحتاج إلى مبا      المجاالت أن - 4

 المختلفة ومراحل اإلنماء في آل بلد مع مراعاة األنواع   ت الحاالت واالحتياجات والقدرا   مختلفيكون مدفوعًا بالبلدان ذاتها ، مع مراعاة        
  ببناء القدرة المتعلقةالمبادرات من الموارد الجينية وخصائص آل منها ، ويعزز التآزر بين مختلف 

 
 :والمؤسسية والفردية في المجاالت الرئيسية اآلتية ) systemic(وينبغي تعزيز القدرات على المستويات النظامية  -5

 
  القدرة المؤسسية؛بناء )أ(

 . والتشريعية والتنظيمية السياسية األطر )1( 

  اإلداري اإلطار )2( 

 وارد  الموإدارة التمويل )3( 

                                                 
راء الم      / 36 ة الخب ر ورش ق األول بتقري ي المرف اء ف ا ج م                      آم ة وتقاس وارد الجيني ى الم ول عل ى الحص درة عل اء الق ة ببن وية المعني ة العض فتوح

 )UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3( المنافع 
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 . والرصد والتقييم المتابعة آليات )4( 

ة                          وارد المبين ى الم ى الحصول عل درة عل اء الق ة ببن آما جاء في المرفق األول بتقرير ورشة الخبراء المفتوحة العضوية المعني
  ) UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3( وتقاسم المنافع 

والمعارف التقليدية، بما فيها القدرة على التصنيف السيما في          الجينية   الموارد بتقييم وبوضع قوائم جرد وبرصد       القيام )ب(
 . العالمية للتصنيف ، وأنشطة الحفظ داخل الموقع وخارج الموقع المبادرةسياق 

 
ا من               والمحليين مجتمعات السكان األصليين     قدرة )ج( ا يتصل به ة وم وارد الجيني  على تقييم وضع قوائم جرد ورصد الم

  للتصنيف وغير ذلك من المبادرات ذات الصلة ؛العالميةفقتهم وقبولهم ، باستعمال المبادرة   ، بمواتقليديةمعرفة 
  
ب )د(  ب    التنقي ع ترتي رز ووض وجي والف ابعي البيول ـ تت ات    ، DNA لل وير المنتج اد وتط ائص ، وإيج د الخص  وتحدي

 والتسويق؛
 

يم )هـ( ي التقي وار البيئ اعي واالقتصادي ، للم افي واالجتم ة    والثق ن معرف ا م رتبط به ا ي ة وم ةد الجيني ارات تقليدي  وابتك
  التسويق ؛واستراتيجياتوممارسات ، ومعلومات التسويق بما في ذلك اإلنتاج لقطاعات معينة 

 
دابير               األطراف  قيام )و(  واليتهم ، بوضع ت ة الخاضعين ل وارد الجيني دة ، مع مستخدمى الم ة   مناسبة  المتعاق  ، من قانوني

م من                وإدارية وسي  اق المسبق عن عل ال لالتف ة ،                جانب اسية ، لمساندة االمتث وارد الجيني ك الم دم تل ذي يق د ، ال  الطرف المتعاق
  التي إقرت على أساسها عملية التوصل ؛تبادليًاوللشروط المتفق عليها 

  
وائم ) ز(  رد ق ات  الج ع سياس ريعية ، ووض ية وتش دابير سياس ن ت د م ا يوج االت لم ات الح ريعياتوت ودراس                ش

 مالئمة ؛
 

  الجينية وما يتصل بها من معرفة تقليدية ، شاملة إيجاد أنظمة الموارد تشريعية وإدارية وسياسية لحماية  آليات إيجاد )ح( 
دة  ز  و  )sui generis ( فري ا تعزي ة  أشكال   من    يوجد   م وق    حماي ة   حق ة   الملكي اندة  و  الفكري ة   مس   النهوج المجتمعي

وا  للحماية ، السكان األصليين والمحليين    لمجتمعات ة والم ز   رد القانونية ألمور شتى ، منها المعرفة التقليدي ة ، وتعزي ا  الجيني  م
 يوجد من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية ؛

 
ع  )ط(  ادل وض ة ، وإدارة      وتب ة والدولي ة ودون اإلقليمي ة واإلقليمي ة الوطني ة اإلعالمي ؤون األنظم ة  ش الم الوطني  اإلع

  ربطه بآلية غرفة تبادل المعلومات العاملة في ظل االتفاقية؛معواإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية ، وتبادل ذلك اإلعالم ، 
 

رار ورسم                   وتعزيز إيجاد ) ي(  ى المشارآة في صنع الق ة   السياسة  قدرات مجتمعات السكان األصليين والمحليين عل  العام
ديهم من           بالمواردياسة ، وعلى الصون واإلدارة وإنتاج المنتجات المتصلة         وتنفيذ تلك الس    الجينية ؛ وتمكينهم من االستفادة مما ل

 . بالموارد الجينية تتعلقمعارف وممارسات تقليدية 
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ع أصحاب            الجمهور تثقيف )  ك(  ين وجمي ى  ، عل المصلحة  وتوعيته مع الترآيز على مجتمعات السكان األصليين والمحلي

 األصعدة المحلي والوطني واإلقليمي ؛

مهارات الصياغة القانونية لتعزیز :  على جميع المستویات ، شاملة ما یلي البشریة الموارد تنمية )ل( 
 السكان لمجتمعات إلى الموارد الجينية وتدابير تقاسم المنافع ؛ ومهارات التفاوض في العقود التوصل

 . فض المنازعات وآلياتحاب المصلحة وتقاسم المنافع األصليين والمحليين وغيرهم من أص
 فيما یتعلق باالتفاقيات والمعایير والسياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكریة الوعي تنمية )     م( 

 . والترابط بينهما وبين الموارد الجينية والمعرفة التقليدیة والتجارة
  ، بقصد آفالة تنسيق أفضل ؛اتهاعملي الترابط بين المؤسسات وبين تعزیز  ) ن ( 

 التوصل على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع أنشطة الكيفية التي یمكن بها أن تؤثر تقييم )س(
  النسبية لعملية إتاحة التوصل ؛والمنافعالبيولوجي لتحدید التكاليف 

 األصليين  ومطالب مجتمعات السكانبحقوقأو اعتراف ، حسب مقتضى الحال ، / وتوضيح ) ع(
 تجميعها ألغراض علمية أو أغراض تجاریة احتمالية ، یجرىوالمحليين المعترف بها على الموارد التي 

  الصلة من قانونية وسياسية ؛ذاتمع مراعاة األطر الوطنية 
 والقائمين بالتنظيم والجمهور ، الدولي والوطني ، المحتملين لتوفير المعلومات للمستعملين آليات )ف(

  بالتوصل إلى الموارد الجينية ؛المتعلقة إلتزاماتهم بشأن
 

  في المجاالت الرئيسية لبناء القدرةللتنفيذ آليات - جيم
 لتنفيذ أنشطة بناء القدرة على التوصل إلى الموارد اآلتية استعمال العمليات والتدابير واآلليات یمكن  -6

وجهة نحو ما لدى المستعملين والموردین من احتياجات بناء  مالحظة أن التدابير الممعالجينية وتقاسم المنافع ؛ 
 :  یجب أن تكون تدابير متآزرة القدرة

 : متعددة مستويات على تدابير -7
 

وعي بالقضايا المطروحة،        رفع )أ(  د  مستوى ال وطني ودون        وتحدي ي وال ى األصعدة المحل درات عل ى الق  االحتياجات إل
  حسب مقتضى الحال؛الوطنية،ل مرفق البيئة العالمية بشأن التقييم الذاتي للقدرات  مع مراعاة عمواإلقليمي،اإلقليمي 

 
 واإلقليمي للمجاالت الرئيسية ، مع االستمداد من طائفة مما يوجد من            والمحلي األولوية على األصعدة الوطني      إعطاء )ب( 

 ن والمحليين ؛ ، وقطاعات صناعية وحكومية ، ومجتمعات من السكان األصلييأآاديميةخبرة 
 

اء  األصعدة ما يوجد وما يزمع إيجاده على        تحديد )ج(   المحلي والوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي والدولي من مبادرات لبن
ى السواء،          بماالقدرات   ا من شتى المصادر     ومدى  في ذلك سد الفجوات في بناء القدرة ، في القطاعين العام والخاص عل  تغطيته
 :بما فيها

 
  الوطنية؛صادرالم ‘1‘
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  الثنائية؛المصادر ‘2‘
 
  اإلقليمية؛المصادر ‘3‘
 
  المتعددة األطراف؛الوآاالت ‘4‘
 
  الدولية األخرى؛المصادر ‘5‘
 
  السكان األصليين والمحليين ؛ مجتمعات ‘6‘
 

  والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرون؛الخاص القطاع ‘7‘  
 

  القدرات؛بناءق بين مبادرات  التآزر والتناستعزيز )د(
 

 .القدرات مؤشرات لرصد تنفيذ بناء إيجاد )هـ( 

 . من خالل مرفق البيئة العالمية ومانحين آخريين التمويل ) و ( 

 والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات السكان األصليين         األآاديمية القطاع الخاص والمؤسسات     مشارآة ) ز (
ر      ثًال من خالل                           ةالحكومي والمحليين والمنظمات غي درة في مجاالت محددة ،   م اء الق  ، بوصفها من موردي بن

 . ونقل التكنولوجيا والتمويل التعاونيالبحث 

 . تبادل ورحالت دراسية وبرامج تدريبية ، وتدريب المدربين ، ورش )ح( 

ع مراعاة المهام المحددة في       ومجتمعات السكان األصليين والمحليين ، م      المصلحة الكامل والفعال ألصحاب     اإلشراك )ط( 
 .وما يتصل بها من أحكام االتفاقية ) ي(8 الخاص بتطبيق المادة العملبرنامج 

 . بوسائط اإلعالم ومواد تربوية متعلقة مواد سمعية بصرية ومواد استحداث )ي (

 
  على الصعيد الوطني تدابير -8

  ؛مختصة نقاط اتصال وطنية وسلطات وطنية تعيين ) أ(

 . تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني للتوصل وتقاسم المنافع وأطرستراتيجيات وسياسات وتشريعات  اوضع )ب( 

اج )ج(  ى    إدم ل إل ى التوص درة عل اء الق وارد بن وع       الم ة للتن تراتيجيات الوطني ار االس ي إط افع ف م المن ة وتقاس  الجيني
  ذلك من المبادرات واالستراتيجيات ذات الصلة ؛وغيرالبيولوجي 

ة وتقاسم    في الترتيب التتابعي لألعمال ، بما     وضع )د(  وارد الجيني  ذلك المواقيت لتشغيل بناء القدرة على التوصل إلى الم
  ؛ آما هو منصوص عليه في المرفق بخطة العمل هذه ؛المنافع

االت )هـ(  املة المج ة ، ش ة والتقني اج العلمي ة بالتوصل وبإنت ة المتعلق ل التكنولوجي ة  البحوث ونق وارد الجيني تعمال الم اس
  .المنافعوتقاسم 

افع في    وتقييم صكوك وأدوات تشمل مؤشرات رصد   وضع ) و(  تنفيذ بناء القدرة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المن
 . ، وفعالية السياسة والتدابير التشريعية المراحلجميع 
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 صعدة الدولية اإلقليمي وعلى األودون على الصعيدين اإلقليمي لتدابير ا-9

  .اإلقليمية التعاونية اإلقليمية ودون الترتيبات )ا( 
 . من الموارد ووضع استراتيجية للتمويل المتطلبات تقييم )ب( 

اون )ج(  ي التع راف       العلم ددة األط االت المتع راف والوآ ين األط راف ، وب ين األط راآات ب ي والش ات والتقن  والمنظم
ة بمجتمعات            األخرىلمعلومات التابعة لالتفاقية والشبكات      تبادل ا  ليةاألخرى بوسائل منها آ    املة الشبكات المتعلق  ذات الصلة ش

 . وأصحاب المصلحة الصلةالسكان األصليين والمحليين ذوي 

-CD البيانات ، وقواعد من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ، واستعمال االنترنت المعلومات تبادل )د(
ROMS ،خ الكمبيوتر األصلية والورش ؛ ونس 

  ؛الممارسات ونشر دراسات الحاالت وأفضل تبين )هـ(

 . والثنائيين والمنظمات األخرى األطراف بين المانحين المتعددى التنسيق )و( 

 محددة ومستعملين محددين وقطاعات محددة ، على أن يستعمل الستعماالت اتفاقات ومدونات سلوك نموذجية وضع )ز( 
  العمل الذي جرى في المحافل األخرى ؛اإلمكانلك بقدر في ذ

  العالمية للتصنيف ؛المبادرة )ح(

  .البيولوجي التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع ، الموضوع في ظل اتفاقية التنوع خبراء جدول ) ط(

 

 التنسيق -دال
دد  نظرًا  -10 درات للحصول            لتع اء الق ادرات بن ائمين بمب اعلين الق ة وتقاسم           الف وارد الجيني ى الم دها،  عل ز اإلعالم       فوائ  ينبغي تعزي

وب     .  التآزر ، وتبين ما يوجد من فجوات في التغطية         لتشجيعالمتبادل المتقاسم والتنسيق على جميع المستويات        وعلى الصعيد الدولي مطل
اء               إجراء رامج بن در  تنسيق مع األنظمة الدولية األخرى ذات الصلة ، والسيما مع ب ة بشأن     في   ةالق دة الدولي وارد  ظل المعاه ة  الم  الجيني

 . األنظمة والبرامج تلكالنباتية من أجل األغذية والزراعة ، لكفالة التضافر والتكامل مع 
 

ع  -11 راف م هل وضع    االعت جع ويس ي أن يش ها ، ينبغ دان نفس ن البل ة م ة مدفوع ي خط ل ه ة العم أن خط وج ب ة ودون نه  إقليمي
ذا التسهيل يمكن أن     .  النامية الجزرية الصغيرة ، بصفة خاصة          للدولخطة العمل ، مع مالحظة االحتياجات الخاصة        اإلقليمية لتنفيذ    وه

ين                المشورةيضم إسداء    االت  المناسبة إلى مرفق البيئة العالميـة ، شامًال تعزيز التنسيق اإلقليمي ب ي           الوآ درة الت اء الق ذة ألنشطة بن  المنف
يلة    المعلومات  دراسات حـاالت ذات صلة بالموضوع ، واستعمال موسع آللية غرفة تبادل             وتقديـملعالميـة ،   يساندها مرفق البيئة ا     ، آوس

 . ودون اإلقليمياإلقليمي، بمساعدة األمين التنفيذي ، لتبين الفرص المتاحة للتعاون 
 

 حول ما يتم من خطوات ،         األمانةعلومات إلى    األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم م         تشجيع ينبغي -12
اء              دابير بن ذ ت درة بما فيها الخطوات المانحين ، نحو تنفي ة في ظل                الق ادل المعلومات العامل ة تب ة غرف ك من خالل آلي اح ذل ى أن يت  ، عل

  . االتفاقية
 

غ و    وب سايت وأشكاًال أخرى من     مواقع الوطنية ترى األطراف أن تدرج في تقاريرها        قد  -13 اء        معلومات  التبلي دابير بن ذ ت  عن تنفي
 .منافعها للحصول على الموارد الجينية وتقاسم القدرات
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افع      المعني التنسيق بين الفريق العامل بين دورات االجتماع المخصص المفتوح العضوية ،             تشجيع ينبغي -14  بالتوصل وتقاسم المن

ة          ) ي(8 العضوية العامل ، المعني بالمادة       حالمفتو، والفريق العامل بين دورات االجتماع المخصص         ام في اتفاقي وما يتصل بها من أحك
 . برامج عملها فيما يتعلق ببناء القدرة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين تطويرالتنوع البيولوجيي في  استمرار 

 
 تذیيل

 نهوج ممكنة للتدابير المختلفة 
 

ة اسة   الوضع القائم في رسم السي     بأن  يعترف إذ دان ، فينبغي أن                       المتعلق ين البل افع هو وضع يختلف ب ى تقاسم المن  بالتوصل إل
ذ خطة العمل                 البلدانتقوم   ة لتنفي دابير الالزم ة  أنفسها بالبت في الترتيب التتابعي للت ا            المتعلق ًا الحتياجاته افع ، طبق  بالتوصل وتقاسم المن

 وأولوياتها الوطنية ، 

رفوإ  ة ذ يعت ة بالحاج وًا     الملح دان نم ل البل ي أق ًا ف ة ، خصوص دان النامي ي البل درات ف اء ق ى بن دانإل ة والبل ة النامي  الجزري
 الصغيرة ، وآذلك في البلدان ذات االقتصادات االنتقالية ؛

  ؛ تم تبينها في خطة العمل وبدون األخالل بالجداول الزمنية المبينة في تلك الخطة التي العناصر على  يبنيوإذ 

ة لمساعدة البلدان على تحديد أولوياتها الوطنية وتسهيل األنشطة           وآأداة ابعي               اإلقليمي رح األخذ بالترتيب التت ة ، فمن المقت  ودون اإلقليمي
 .  وهو ترتيب يقوم على الخبرة والممارسة السابقة ، للنظر في هذا االقتـراح ،التالي للتدابير 

 
  التي تتبينها خطة العمللألنشطةنهوج ممكنة 

  الوطني الصعيد على -لفأ

دابير     .  اإلضافية وتقييم األسواق المحتملة لها       وبالمعرفة قائمة جرد بالموارد الجينية      وضع  -1 وآذلك تقييم ما يوجد من ت
 . تتعلق بالتوصل وتقاسم المنافع وممارسات

 . فعالية وآفاية القدرة الموجودة تقييم  -2

ة للتوصل وتق وضع -3 تراتيجية أو سياس م  اس افعاس وطني  المن عيد ال ى الص وفير   ( عل ي ت وق ف ة أو الحق د الملكي تحدي
اق المسبق                 حقوقالموارد بما في ذلك       عن  مجتمعات السكان األصليين والمحليين ؛ وشراآة القطاع الخاص ؛ واالتف

 ) .علم ؛ التنفيذ ؛ حل المنازعات 

 . جميع أصحاب المصلحة  والمحليين واألصليين الوعي ومشارآة مجتمعات السكان تعزيز -4

 . والمدى الطويل ، للتمويل الداخلي والتمويل الخارجي القصير مواقيت ، تشمل المتطلبات على المدى وضع -5

 والمالية والتقنية ، شاملة تعيين نقاط اتصال وطنية وسلطات مختصة        واإلداريةأو تعزيز القدرات المؤسسية     / و وضع -6
 . تشريعية وطنية تدابيرواتخاذ 

 . ، شاملة صنع القرار وآذلك إعالم الجمهور وإشراآه المنافع للتعامل مع طلبات التوصل وتقاسم آلية -7

 . وتقاسم المنافع التوصل للرصد واالمتثال ، في مجال ترتيبات آليات -8
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 . إعالمية مالئمة آلية -9

  دون اإلقليمي واإلقليمي المستویين على -باء

  .األطراف والثنائي والمتعدد  التمويل الوطنيتقييم -1

دابير       وتحقيق للتنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي      آليات -2 افع وت  االنسجام بين استراتيجيات وسياسات التوصل وتقاسم المن
ريعية ،  ر إذاتش د   .  اقتضي األم ة وقواع ة ودون اإلقليمي ايت إقليمي ع وب س ك مواق مل ذل د يش اتوق ات بيان  وترتيب

 .ستشارية ومراآز امتياز وتدريب تعاونية وآليات ا

  الدولي الصعيد على - جيم

 . ، شاملة إنشاء قاعدة بيانات بشأن أنشطة بناء القدرةالمعلومات الفعال آللية غرفة تبادل التشغيل -1

ة  فعالية وآفاية وتنسيق الموارد      تعزيز -2 ددو األطراف والث            المالي انحون المتع دمها الم ي يق ا الت وب إيجاده ائيون   المطل ن
ة              والمانحون دول النامي ة  اآلخرون للبلدان النامية ، وخصوصًا أقل البلدان نموًا وال دان       الجزري ذلك البل  الصغيرة ، وآ

 .ذات االقتصاد االنتقالي 

 . نحو فعال على جدول للخبراء واستعمال هذا الجدول وضع -3

ز -4 اء تعزي ادرات بن ع مب درة التضافر والتنسيق م ي  الق وم الت ة  تق او والمنظم ا الف ةبه ة العالمي ة الفكري و( للملكي ) ويب
 .وغيرهما من المنظمات ذات الصلة باألمر 

 . التعاون بين الجنوب والجنوب تعزيز -5

 . من مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلرشاد المنتظم وإعطاء مزيد من االستعراض -6
 

 وتغير المناخالتنوع البيولوجي  -9/12التوصية 
 الصادرة 9/10من التوصية ) ك(، ) ط  ( –) ز) (هـ (-) د(، ) ب (–) أ (10ع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرات إن مشرو
 . أما الدیباجة فهي إقتراح إضافي من األمين التنفيذي . عن الهيئة الفرعية 

ؤتمر األطراف بتسهيل    من التوصية نفسها ، قد أوصت بأن ی       ) ج(10وینبغي أن یالحظ أن الهيئة الفرعية ، في الفقرة           قوم م
اخ                            ر المن ع تغي ة تخفيف وق وطني ، لكفال ى المستوى ال بناء القدرة المتصلة بالحصول على المعلومات واألدوات وبتعزیز التنسيق عل

 . ومشروعات التواؤم آي تسفر عن منافع بيئية وإجتماعية وتتمشى مع األلویات الوطنية 
اخ               من التوصية أوصت ا   ) و(10وفي الفقرة    ر المن لهيئة الفرعية بأن یكفل مؤتمر األطراف إدراج نتائج التقریر المتعلق بتغي

د مقتضى                       وجي ، عن والتنوع البيولوجي الذي أعده فریق الخبراء التقنيين المخصص ، في العمل الجاري لإلتفاقية بشأن التنوع البيول
ات والبحري والساحل             وجي للغاب وع البيول ة ،           الحال وخصوصًا بشأن التن ة وشبه الرطب ة ولألراضي الجاف اه الداخلي ي وللمي ي والجبل

ى األطراف فوق اإللتزامات الناشئة                     ك إلتزامات عل ى ذل والزراعي ، والمؤشرات وتقييم الوقع والتدابير الحافزة ، دون أن تترتب عل
 . عن إتفاقية التنوع البيولوجي 

ى مساندة من خالل              من التوصية نفسها ، أوصت الهيئة الف      ) ي(10وبالفقرة   ؤتمر األطراف في الحاجة إل رعية بأن ینظر م
دان ذات                   ة الصغيرة والبل ة الجزری دول النامي وًا وال ا نم ة والسيما أقله اآللية المالية والمصادر األخرى إلى األطراف من البلدان النامي

 : اإلقتصاد اإلنتقالي ، حسب مقتضى الحال ، في سبيل ما یلي 
 من البلدان نفسها والرامية إلى الربط بين مشروعات تخفيف الوقع والتواؤم بتغير المناخ العالمي       األنشطة المدفوعة  )أ (

ة                         ات البحری دهورة والبيئ ادة إنعاش األراضي المت ة وإع ة اإلیكولوجي ، والسيما المشروعات المتصلة بحفظ األنظم
 . المتدهورة والحفاظ على سالمة األنظمة اإلیكولوجية بصفة عامة 
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ذآورة                             إسد )ب ( دان الم ة من خالل إلتزامات البل ة التصدي للقضایا البيئي ادة فعالي درة بقصد زی اء الق اء المساعدة في بن

م المتحدة لمكافحة                   بموجب إتفاقية التنوع البيولوجي وإتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ وإتفاقية األم
 . التصحر 

ات واألراضي            مساعدة وضع البرامج التضافریة الرا     )ج ( ة آالغاب ة اإلیكولوجي ى الحفظ واإلدارة المستدامة لألنظم ة إل مي
 . الرطبة والبيئات البحریة ، واإلسهام في إستئصال الفقر 

            
          إن مؤتمر األطراف 

ظ            ا     إذ يالح ي ب ين المخصص المعن راء التقني ق الخب ر فري ت بتقري د رحب ة ق ة الفرعي اخ   أن الهيئ ر المن وجي وتغي لتنوع البيول
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/11 (  و)NEP/CBD/SBSTTA/9/INF/12  (  وزآت التقرير لمؤتمر األطراف بإعتباره مشورة علمية

 .  آأساس لعمل المستقبل 5/4 من المقرر 18 و 11مقدمة إستجابة للفقرتين 

ها من الهيئات الى استعمال التقرير عن تغير المناخ والتنوع  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية وغيريدعو) 1(
البيولوجي الذي اعده فريق الخبراء التقنيين المخصص في سبيل تعزيز تضافر الجهود بين تخفيف حدة  آثار تغير المناخ 

  وأنشطة التواؤم مع ذلك التغير وبين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي،

االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي الى استرعاء انتباه نقاط االتصال النظيرة لها  نقاط يدعو   )2(
التابعة التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقات األخرى ذات الصلة في سبيل تعزيز تضافر الجهود 

 على المستوى الوطني،

ين التنوع البيولوجي وتغير المناخ مع اتباع شكل مشترك  الى دراسات حاالت بشأن الترابط بيدعو   )3(
 لذلك مطلوب أن يضعه األمين التنفيذي في تعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ،

 األطراف والحكومات ووآاالت التمويل وهيئات البحث والمنظمات األخرى الى التصدي للفجوات المبينة في  يدعو )4(
تقرير، في سبيل المساعدة على حفظ التنوع البيولوجي على خير وجه وحفظ االستعمال المستدام في حدود تخفيف شدة ال

آثار تغير المناخ ومشروعات التواؤم مع هذا التغير على المدى الطويل وعلى المستويات الوطني واالقليمي والعالمي، بما 
  أن تسهم في تخفيف اآلثار الضارة الناشئة عن األنشطة البشرية،في ذلك من خالل مشروعات محددة يكون من شأنها

من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المرحلة القادمة من عملها بشأن الترابط بين التنوع  يطلب  )5(
ز تضافر الجهود بين األنشطة  مشورة أو ارشادا لتعزي- آي ينظر فيها مؤتمر األطراف–البيولوجي وتغير المناخ، أن تضع 

التي تعالج تغير المناخ، بما فيها تخفيف شدة آثار التغير والتواؤم مع ذلك التغير وأنشطة مكافحة التصحر وتدهور 
 األراضي وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام،

فاقية األمم المتحدة  مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ واتيدعو   )6(
لمكافحة التصحر الى التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك من خالل فريق االتصال المشترك حسب مقتضى 

 الحال، في وضع مشورة أو ارشاد لألطراف في أنشطة التنفيذ آي تكون متآزرة تساند أهداف االتفاقيات الثالث معا،

 المعني بتغير المناخ الى مواصلة عمله بشأن العالقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بما  الفريق الحكومي الدولي يدعو )7(
في ذلك استكشاف القدر الملحوظ الذي يضيع من التنوع البيولوجي والذي يعزى الى تغير المناخ، مع مراعاة الهدف 

يق تخفيض محسوس في المعدل الحالي لضياع  الصادر من مؤتمر األطراف الرامي الى تحق6/26المعتمد بموجب المقرر 
  على المستويات العالمي واالقليمي والوطني،2010التنوع البيولوجي حتى عام 

 : يطلب من األمين التنفيذي  )8(

أن ينقل تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص الى أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير  المناخ ومن خالل  ) أ(
نة الى هيئاتها، وآذلك الى أمانات اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية رامسار واتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون تلك األما

وبروتوآول مونتريال التابع لها والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية واتفاقية 
متحدة االنمائي ومرفق البيئة العالمية ومحفل األمم المتحدة للغابات واتفاقية التراث األنواع المهاجرة وبرنامج األمم ال

العالمي وبرنامج االنسان والكرة الجوية التابع لليونسكو وآذلك للمنظمات والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء 
 . والصندوق العالمي لحفظ الطبيعةIUCNالشراآة التعاونية للغابات وال 

ضيرا للمرحلة التالية من العمل المتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي ستقبوم به الهيئة الفرعية للمشورة  تح ) ب(
 في تعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ والفريق –العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن يجمع 
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 المواد ذات الصلة بالموضوع لتعزيز تضافر -رهما من المنظمات ذات الصلةالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وغي

الجهود بين تخفيف شدة آثار تغير المناخ وأنشطة التواؤم مع هذا التغير والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، 
 :مع االستمداد من المصادر اآلتية

ت أخرى، وتبين قدرات التنوع البيولوجي على دراسات الحاالت المقدمة من األطراف ومن جها )1(
تخفيف شدة آثار تغير المناخ والتواؤم مع هذا التغير، واالستفادة من الدروس المستمدة من تلك 

 التجارب، شاملة الدروس المستفادة من األحداث المناخية القصوى،

القتصادية والبيئية واالجتماعية األدوات والنهوج والعمليات الموجودة حاليا لتصميم وتقييم اآلثار ا )2(
للمشروعات المتصلة بتخفيف شدة آثار تغير المناخ والتواؤم مع ذلك التغير، في سياق التنمية 

 .المستدامة األوسع نطاقًا

 

 

 آليات التنفيذ -20
 ] نص عــام[ 

 ) . UNEP/CBD/COP/7/17( من التقرير المرحلي بشأن آليات التنفيذ 78إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة  
 : إن مؤتمر األطراف  

 ) . UNEP/CBD/COP/7/17(يحيط علمًا بالتقرير المرحلي بشأن آليات التنفيذ  -1
ر  -2 ة من تقري ة الثاني اج الطبع اليف إنت ة تك ة لتغطي اندة مالي يح مس يطلب من األطراف أن تسهم وتت

  . 2005النظرة العالمية إلى التنوع البيولوجي ، إلخراجه في مايو 
ذي أن ينشر          -3 ل        –يطلب من األمين التنفي وفر التموي اب المرجعي        - بشرط ت ة من الكت ة الثالث   الطبع

 . عن إتفاقية التنوع البيولوجي ، شامًال مقررات مؤتمر األطراف حتى إجتماعه السابع 

  ) 21 و 20المادتان (  الموارد واآللية المالية – 20-1
 وارد مالية إضافية م–ألف 

 :ضوء ما تقدم من معلومات، فإن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في التوصيات التاليةفي 

رة          ي الفق ذي ف ين التنفي يات األم ن توص أخوذ م ي م رار اآلت روع الق افية      68إن مش ة اإلض واد المالي ن الم ه ع ن مذآرت  م
)UNEP/CBD/COP/7/18( 

 : إن مؤتمر األطراف  

ب -1 دف   يطل ق ه ل لتحقي ى 2010 تموي ار       إل ن إط ل، ض ة عم ذ خط ع وتنف ة أن تض ات المانح راف والمؤسس  األط
تراتيجية                       امج العمل والخطة االس ذ برن وجي، لتنفي التنوع البيول االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية المتعلقة ب

ام                ول ع ق انخفاض محسوس بحل دل الجاري      2010لالتفاقية، وخصوصا هدف تحقي ى الصعيد         في المع وجي عل وع البيول ائر التن  لخس
 .العالمي واإلقليمي والوطني

ومي                        أن يعترف  -2 ا الق الي ناتجه ة من إجم ى، نسبة مئوي  بأن على آل طرف من البلدان المتقدمة أن يخصص، آحد أدن
ق انخفاض محسوس بح                 وجي، آخطوة حاسمة نحو تحقي التنوع البيول ام   للمساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة ب ول ع دل   2010ل  في المع

 .الجاري لخسائر التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني

رر            أن يشدد  -3 ابعة من المق رة الس ذ الفق ة تنفي ى أهمي ى أن تشارك        6/16 عل ا األطراف والحكومات إل ي دعيت فيه  الت
تراتيجيات وخطط   دعم االس ة ل دابير المالي ذ الت داد وتنفي ا إلع ي    خبرته ر ف ادة النظ ى إع افة إل ة، باإلض وجي الوطني وع البيول ل التن  عم
 . إلى األمين التنفيذي القيام بجمع هذه المعلومات وتوزيعهاوأن يطلبالميزانيات والسياسات النقدية الوطنية ألغراض التنوع البيولوجي، 

 المساعدة الدولية للتنوع البيولوجي
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ة        أن يأخذ علما   -4 دير بالوثيق وان    مع التق و               "بعن ات ري ق أهداف اتفاقي ة لتحقي ة الموجه ، " 1998/2000أنشطة المعون

دان االقتصادي،   ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع اعدة اإلنمائي ة المس ي أصدرتها لجن دعوالت ي وي ة ف اون والتنمي ة التع  منظم
ؤتمر األطراف في اجتماعه              الميدان االقتصادي إلى أن تقدم المعلومات عن إحصاءات التدفقات الما          لية المتعلقة بأهداف االتفاقية ، إلى م

 .الثامن

م          يحث أن -5 ي ل  األطراف والحكومات ومؤسسات التمويل ووآاالت التنمية، باإلضافة إلى الجهات المانحة األخرى، الت
ى                  ك عل وجي وذل التنوع البيول ة ب ة والمتعلق غ       تفعل ذلك بعد، على اإلعالن عن مشاريعها الممول ت، وأن تبل ى اإلنترن ا عل ع آل منه  مواق

 .األمين التنفيذي بقائمة هذه المشاريع

 األمين التنفيذي مواصلة الجهود لتجميع وتوزيع معلومات التمويل المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من أجل              أن يطلب إلى   -6
 .رصد الوضع التمويلي، وتحديد الفجوات في األنشطة التمويلية وإعداد البدائل

 تمويل برنامج عمل االتفاقية
ادرة وتطوير                      أن يدعو  -7 ديم المساعدة في إعداد المب ى تق  األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات الشريكة المناسبة، إل

يعية والقض         ا المواض ى مجاالته ة إل ة بالعالق ل االتفاقي امج عم ل برن ة لتموي ود الرامي ز الجه رامج لتعزي اريع أو الب ات المش ايا اقتراح
 .المشترآة بين عدة قطاعات

ك              أن يقرر  -8  أن الطلبات الموجهة إلى الجهات المانحة والوآاالت ذات الصلة يجب أن تدمج في مقرر واحد، بما في ذل
 .دراتتحديد القضايا ذات األولوية التي ستقدم المساندة للمجاالت المواضيعية والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات باإلضافة إلى بناء الق

ؤتمر األطراف في اجتماعه                         أن يطلب إلى   -9 ا م  األمين التنفيذي أن يضع اقتراحات بمشاريع ملموسة، لكي ينظر فيه
 .الثامن ويوافق عليها ، للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل االتفاقية

 المبادرة العالمية بشأن دور القطاع المصرفي وقطاع األعمال في التنوع البيولوجي
وجي إلشراك القطاع              رأن يقر  -10 وع البيول ال في التن ة بشأن دور القطاع المصرفي وقطاع األعم ادرة عالمي  إنشاء مب

ة،   ذ االتفاقي ي تنفي بالخاص ف ع     ويطل ة، وم دة للبيئ م المتح امج األم ة لبرن ة التابع ادرات المالي ع المب اون م ذي، بالتع ين التنفي ى األم  إل
امج للعمل يتضمن األهداف            المنظمات اإلقليمية والدولية المناسبة      ه صياغة برن األخرى، أن يعقد اجتماعا لفريق عمل دولي تكون مهمت

 .واآلليات لإلشراك والهيكل التشغيلي، وذلك لخدمة المبادرة العالمية بشأن دور القطاع المصرفي وقطاع األعمال في التنوع البيولوجي

 الدين الخارجي والتنوع البيولوجي
دعوأن  -11 ع اي ة، جمي دان الدائن ع   لبل اء جمي ي إلغ ى النظر ف ة، إل ة بالمديوني رة المثقل دان الفقي ادرة البل ة مب وخصوصا أمان

 .الديون التي استخدمت في مجال الحفظ واالستعمال المستدام لتنوع البيولوجي

اء                يطلب إلى أن   -12 بة، تنظيم ورشة لبن ى       األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات الشريكة المناس درات للتشجيع عل  الق
 .التطبيق األوسع لمبادالت الدين مقابل حفظ الطبيعة وما يتصل بها من مبادرات

 التوصية  
         إن مؤتمر األطراف يقرر 

اييره                       يقرر   -4 ه ومع ة وأسلوب عمل ة المالي ة اآللي اعتماد الملحق لهذا المقرر الذي يتضمن أهداف االستعراض الثالث لفاعلي
 رض إجراءه في حينه لكي يقدم إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ؛وإجراءاته بغ

 أيضًا ضرورة أن يخضع هذا االستعراض الثالث لسلطة مؤتمر األطراف ؛  يقرر   -5

آذلك أن يقوم مؤتمر األطراف ، على أساس نتائج االستعراض ، بإتخاذ اإلجراءات المناسبة               يقرر      -6
 .ألمر لتحسين فعالية اآللية ، إذا لزم ا

 الملحق 
 ترتيبات اإلستعراض الثالث لفعالية اآللية المالية 

  األهــــداف -ألف
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ا   21 من المادة  3بالفقرة   عمًال-1  ، سوف يستعرض مؤتمر األطراف فعالية اآللية ، بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليه

 : لهذا الغرض ، ستشمل الفعالية .  المناسبة لتحسين فعالية اآللية أن لزم األمر  ، بغرض اتخاذ اإلجراءات21 من المادة 2في الفقرة 

ذه                            )أ  ( ا ه ي تمّوله يم األنشطة الت ة وتقي ة ومتابع ذلك مراقب ة وآ وارد المالي  فعالية اآللية المالية وهيكلها المؤسسي في توفير وصرف الم
 الموارد ؛

 ، بصفته الهيكل المؤسسي القائم على تشغيل اآللية المالية ، مع إرشادات مؤتمر األطراف ؛ مطابقة أنشطة مرفق البيئة العالمية )ب  (

 .فعالية وآفاءة واستمرارية األنشطة المّمولة من المرفق لتنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها الثالثة ) ج  (

  أسلوب العمل -بــاء
ز   2005تموز  / حتى يونيو    2001حزيران  / من أول يوليه     سوف يغطي االستعراض أنشطة اآللية المالية في الفترة        -2  ، مع ترآي

 . خاص على األنشطة التي تمت خالل الفترة نفسها 

ع أنشطة  -3 ذلك جمي وجي وآ وع البيول ة التن ي تتصل بإتفاقي ة الت ة المالي ة لآللي رامج التنفيذي ع الب تعراض جمي سوف يغطي االس
 . قصير التأهيل وتدابير االستجابة على المدى ال

 : سوف يعتمد اإلستعراض على عدة مصادر معلومات ومنها  -4

 تقارير االستعراض القطرية التي تقدمها األطراف من الدول النامية بخصوص اآللية المالية ؛) أ( 

 التقارير التي يعّدها مرفق البيئة العالمية ، بما فيها التقارير التي يقدمها إلى مؤتمر األطراف ؛) ب( 

ام                   ) ج(  ة ، واستعراضات المه ك استعراض أداء المهم ا في ذل ة ، بم ة العالمي ة لمرفق البيئ تقارير وحدة التقييم والرصد التابع
افع       تعراض المن اع الخاص ، واس تعراض القط ة ، واس امل الثالث ة األداء الش وجي ، ودراس وع البيول امج التن ات برن ة ، ودراس القطري

 خرى مثل الترتيبات المالية الخاصة بالتنوع البيولوجي والمؤشرات ؛المحلية ، وآذلك االستعراضات األ

 استعراض المشروعات وتقارير التقييم التي أعدتها الوآاالت المنّفذة ؛) د( 

 .المعلومات التي تقدمها الجهات المعنية األخرى ) ه( 

 المعایير  -جيم
 : منها  سيتم تقييم فعالية اآللية المالية مع مراعاة أمور عدة -5

ع                      )أ(  ؤتمر األطراف في اجتماعه الراب ا م الخطوات واإلجراءات التي اتخذتها اآللية المالية استجابة لألنشطة التي طلبه
  ؛4/17 وآذلك في المقرر 4/11بغرض تحسين فعالية اآللية المالية ، آما وردت في ملحق المقرر 

ررات       اإلجراءات التي اتخذتها اآللية المالية استجابة      )ب(   ، 2/6، و 1/2 إلرشادات مؤتمر األطراف ، آما وردت في المق
  ؛4/17 ، و5/13 ، و 4/13 ، و3/5و

 االستنتاجات والتوصيات التي أسفرت عنها دراسة اآلداء الشامل الثالثة التى إجراها مرفق البيئة العالمية ؛ )ج( 

 أي قضية هامة أخرى قد تثيرها األطراف  )د( 

 اإلجراءات  -دال 
ة الثالث بموجب                             -6 ة المالي ة اآللي ذي بتيسير استعراض فعالي ين التنفي وم األم تحت سلطة مؤتمر األطراف وبدعم منه ، سوف يق

 . األهداف وأسلوب العمل والمعايير الواردة أعاله 

ة العالمي               -7 ة من مرفق البيئ وجي مّمول وع بيول د أحرزت    تُدعى األطراف من الدول النامية التي أتمت مشروعات تن ة أو تكون ق
ا       ام لتقريره ك المخطط الع ي ذل ا ف ة ، بم ة المالي ة اآللي تعراض فعالي ا الس ديم خططه ى تق روعات إل ك المش ذ تل ي تنفي ًا ف دمًا ملموس تق

ة اآلل           2005يناير  / آانون الثاني  15ومتطلبات التمويل ، إلى األمين التنفيذي ، بحلول          ائي حول فعالي ا النه ة     وتقديم آذلك تقريره ة المالي ي
  .2005حزيران / يونيو30خالل الفترة قيد االستعراض إلى األمين التنفيذي ، بحلول 

ين صغيرة                        -8 نح تمك يقدم م ا وس سوف ينقل األمين التنفيذي اآلراء إلى األطراف ذات الصلة حول خطط االستعراض الخاصة به
ذآورة أعاله    من أجل إع  . لتيسير أعداد تقارير االستعراض لألطراف ذات الصلة         داد الدراسة وفقًا لألهداف وأسلوب العمل والمعايير الم
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ات ذات     ، يتعين االضطالع بالدراسات النظرية وإجراء المقابالت والقيام بالزيارات الميدانية في إطار التقييم القطري وبالتعاون مع الهيئ

 . الصلة التابعة لمرفق البيئة العالمية 

ع              من خالل نشرة المعلومات    -9 ذي المعلومات واآلراء من جمي ين التنفي  التفاعلية للتمويل من أجل التنوع البيولوجي سيلتمس األم
 . األطراف المعنية ذات الصلة باآللية المالية ، وسيقوم بتجميع مجمل المعلومات المتلقاة

قطرية والمعلومات المقدمة من هيئات مرفق   سوف يتعاقد األمين التنفيذي مع مقّيم مستقل ذى خبرة لتقييم تقارير االستعراض ال             -10
 .البيئة العالمية آما ورد أعاله ، وآذلك المعلومات التي توفرها الجهات المعنية ذات الصلة ، وإعداد مشروع تقرير جامع 

الستعراضه  ) لمنفذة أمانة المرفق والوآاالت ا(سوف يحال مشروع التقرير الجامع الذي سيّعده المقّيم إلى مرفق البيئة العالمية            -11
 .وستدرج تلك التعليقات في الوثائق مع تحديد مصدرها . والتعليق عليه 

رر                         -12 ة ، مشروع مق ة العالمي استنادًا إلى التقرير الجامع الذي سيعّده المقّيم ، سوف يضع األمين التنفيذي بالتشاور مع مرفق البيئ
 .  مقترحات محدّدة إلجراءات ترمي إلى تحسين فعالية اآللية ، أن لزم األمر حول استعراض فعالية اآللية المالية الثالث شامًال

ؤتمر                   -13 ابع لم اع الس اد االجتم ل انعق ل قب سوف يقدم األمين التنفيذي جميع الوثائق ذات الصلة إلى األطراف ثالثة أشهر على األق
 . األطراف 

  إرشاد إلى اآللية المالية–جيم 
رامج               من المتوقع أن تصاغ ، أس   ة خالل مناقشة الب ة المالي ى اآللي ه العرف في الماضي إرشادات إضافية إل ا جرى علي وة بم

ه             . المواضيعية المختلفة والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات        د آي ينظر في رر وحي ك اإلرشادات في مشروع مق د تل م سيجري توحي ث
ؤتمر األطراف   ر    . م ان للخطوط العريضة لمشروع مق ي بي ا يل رر    وفيم ي المق واردة ف ى أساس العناصر ال وم عل  6/17ر محتمل ، يق

ود                       ي ستجري بشأن البن ًا لنتيجة المناقشة الت اد المحدد تبع ه اإلرش الصادر عن اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، على أن يضاف إلي
 األخرى من جدول األعمال 

 إن مؤتمر األطراف 

  . 6/17 ، 5/13 ، 5/12 ، 4/13 ، 4/11 ، 3/8 ، 3/5 ، 2/6 ، 1/2األحكام ذات الصلة في المقررات إذ يذآر 

 38 وبتجميع اإلرشادات السابقة إلى اآللية المالية 37وإذ يحيط علمًا بتقرير مرفق لبيئة العالمية 

ادة                   ًا للم ة وفق وارد المالي وفير الم رة  21ادة  والم 20يقرر إصدار اإلرشاد اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية في ت  1 ، فق
ى      .  الصادرة عن مؤتمر األطراف 6/17 ، 5/13 ، 4/13 ،   3/5،  2/6 ،   1/2من اإلتفاقية ، ووفقًا للمقررات       ذا الصدد سيكون عل في ه

و                  دان نم دول  مرفق البيئة العالمية توفير الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية ، آخذًا في الحسبان اإلحتياجات الخاصة ألقل البل ًا وال
ة ،                    ات واألهداف الوطني ا يتمشى واألولوي ها ، بم دان أنفس النامية الجزرية الصغيرة ، بالنسبة لألنشطة والبرامج التي تمسك بزمامها البل

دان النام               دى البل ي تجب سواها ل ة ،  مع اإلعتراف بأن التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وإستئصال الفقر هما األولويات ذات الصدارة الت ي
إن مرفق البيئة العالمية بوصفه الهيكل المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية           . ومع المراعاة الكاملة لجميع مقررات األطراف ذات الصلة         

 ..، ينبغي ان يقدم الموارد المالية 

  )3 ، فقرة 18المادة (  التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات 20-2
 ل المعلومات  آلية تباد-ألف 

 من مذآرة األمين التنفيذي بشأن أنشطة آلية تبادل المعلومات خالل الفترة بين 66إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة 
 )UNEP/CBD/COP/7/17/Add.1(دورات اإلنعقاد 

 إن مؤتمر األطراف،
ومات أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات  بمذآرة األمين التنفيذي التي تستعرض أنشطة غرفة تبادل المعلإذ يحيط علما

(UNIP/CBD/BS/COP/7/17/Add.1)؛ 

  بارتياح الخطوات األساسية التي تمت لكي تصبح اآللية أداة فعالة لتشجيع التعاون التقني والعلمي بين األطراف؛ذ يالحظإو

                                                 
37  /  UNEP/CBD/COP/7/9 

 38 /UNEP/CBD/COP/6/INF/1 
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مين التنفيذي وآما عّرفت في خطوطها  تمديد صالحية اللجنة االستشارية غير الرسمية، التي أسسها وينسقها األيقرر )1(

 التوجيهية التشغيلية؛

  أن ينظر في استمرار وصالحية اللجنة االستشارية غير الرسمية في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛يقرر أيضا )2(

 :يدعو األطراف إلى ما يلي )3(

زية وطنية ومواقع على االنترنت، إذا لم تكن قد استعمال حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات وإنشاء نقاط مرآ )أ(
 فعلت ذلك بعد؛

 المساهمة بالموارد لترجمة وتحديث محتويات موقع أمانة االتفاقية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛ )ب(

ن آليات غرف استعمال معجم المصطلحات المحكم لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتسهيل تبادل المعلومات بي )ج(
 تبادل المعلومات الوطنية؛

 :األطراف من البلدان المتقدمة إلى ما يلييدعو  -4

مساعدة األمين التنفيذي في مساندة األطراف من البلدان النامية، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، في  )أ(
 المواقع على االنترنت؛جهودها لتنفيذ واستخدام تكنولوجيات جديدة للمعلومات، بما في ذلك إنشاء 

اإلسهام باألموال الالزمة للسماح لألمين التنفيذي بتنظيم اجتماع للنقاط المرآزية الوطنية آللية غرفة تبادل  )ب(
 المعلومات مرة في السنة؛

ة،  األمين التنفيذي استعمال آلية غرفة تبادل المعلومات، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمييطلب إلى -5
، ومواقع (IABIN)شبكة معلومات المجتمعات األصلية للتنوع البيولوجي المائي المراآز الرئيسية للالستمرار في تعزيز التعاون بين 

 و نقاط اتصال (NatureServe (DCS)) ومراآز حفظ البيانات التابعة لـ (BioNet LOOPS)الشراآات المملوآة والمشغلة محليا 
 .(GBIF)ات التنوع البيولوجي المرفق العالمي لمعلوم

 : إلى األمين التنفيذي ما يليويطلب أيضا -6

، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير 2009تحديث الخطة اإلستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات حتى عام  )أ(
 الرسمية، للنظر فيها في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛

يطة توافر الموارد المالية، آآليات حافزة للسماح بالتفاعل بين النقاط المرآزية عقد ورش عمل إقليمية، شر )ب(
 المواضيعية الدولية والنقاط المرآزية الوطنية لتعزيز هدف التعاون العلمي والتقني آللية غرفة تبادل المعلومات؛

ربط حقائب األدوات المختلفة الحالية تحديث حقيبة أدوات آلية غرفة تبادل المعلومات الستخدامها آحقيبة رئيسية ت )ج(
 بغية تعظيم مواردها ومساعدة المستخدمين في اختيار أآثر التكنولوجيات مالءمة؛

نظم المعلومات (بحث وسائل إلنشاء بوابات إلكترونية إقليمية لمشاهدة وتبادل معلومات الخرائط الوطنية واإلقليمية  )د(
بما في ذلك الخرائط، وصور األقمار الصناعية ومجموعات ( المجاالت المواضيعية من جميع) الجغرافية واالستشعار عن بعد

 ؛)البيانات

 إعداد أدوات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات لمساعدة األطراف في مبادراتها لزيادة فاعلية نقل التكنولوجيات؛ )ه(

علومات أن تساعد بها في تحقيق تفاعل ملموس إعطاء المشورة بشأن الوسائل التي يمكن آللية غرفة تبادل الم )و(
 .للمعلومات بين اتفاقيات ريو الثالث

  إجراءات تشغيلية خاصة باللجنة اإلستشاریة غير الرسمية آللية تبادل المعلومات–بـــاء 
رة       ن الفق أخوذ م ي م رر اآلت روع المق ذآورة      7إن مش غيلية الم راء التش ن اإلج ذي ع ين التنفي ذآرة األم ن م  ( م

UNEP/CBD/COP/7/17 . ( 

 إن مؤتمر األطراف  

رره                 أة بموجب مق  / 3يقرر إعتماد اإلجراءات التشغيلية الخاصة باللجنة اإلستشارية غير الرسمية آللية تبادل المعلومات المنش
 :  ، آما هي ملحقة بالمقرر الحالي 10 ، الفقرة 4
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 الملحق

 ستشاریة غير الرسمية مشروع اإلجراءات التنفيذیة الخاصة باللجنة اال

  األهداف -ألف 
 : عند تقديم اإلرشاد إلى األمين التنفيذي ، تسترشد اللجنة االستشارية غير الرسمية باألهداف التالية  -1

ادل المعلومات بوصفها آلي                        )أ   ( ة تب ة آلي ادل المعلومات وبشكل خاص سبل تحسين فعالي ة تب ة  تقديم المشورة بشأن مسائل متصلة بآلي
 تشجع التعاون العلمي والتقني ؛

تيسير تطوير وتنفيذ اإلرشادات المقدمة من مؤتمر األطراف بشأن آلية تبادل المعلومات والخطة االستراتيجية الخاصة بهذه اآللية                 ) ب  (
)UNEP/CBD/COP/5/INF/3 (؛ 

 صلة والمعنية بالتعاون العلمي والتقني ؛تيسير وتشجيع التعاون مع المبادرات اإلقليمية والدولية األخرى ذات ال) ج  (

 تقديم المشورة حول سبل تسهيل تنفيذ آلية تبادل المعلومات على الصعيد الوطني ؛) د  (

 .تعزيز المنافع التي يدّرها التعاون العلمي والتقني لمجمل أنشطة اإلتفاقية ) ه  (

  اإلجراءات التشغيلية -باء
ة االس      -2 رة                         عند قيامه بتشكيل اللجن وازن الجغرافي والخب أمين الت ى ت ذي إل ين التنفي يقها ، يسعى األم ر الرسمية وتنس تشارية غي

 . والمعرفة ذي الصلة ، بما في ذلك المبادرات العالمية والتقنية اإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية 

 العضویة  -جيم
ى أن تكون عضوية     يقوم األمين التنفيذي بإختيار أعضاء الفريق االستشا   -3 ار ، إل ري غير الرسمي ويسعى ، خالل عملية االختي

 .اللجنة متوازنة من حيث الخبرة والتوازن اإلقليمي والجغرافي االحيائي 

رة                         -4 ا تشمله الخب اة م ة ، مع مراع ادل المعلومات واالتفاقي يتم اختيار أعضاء اللجنة اإلستشارية وفقًا لخبرتهم ومعرفتهم بآلية تب
ن م ا  م االت ضرورية منه ات     : ج ع المنظم راآة م ير الش مها ؛ تيس ات وتقاس ادل المعلوم درات ؛ تب اء الق ي ؛ بن ي والتقن اون العلم التع

 .والمبادرات األخرى 

 . يتم اختيار أعضاء اللجنة اإلستشارية لفترة عامين قابلة للتجديد من األمين التنفيذي  -5

 . المساس بمواصلة عمل اللجنة نتيجة ألي تغيير في عضويتها ينبغي أن يراعى األمين التنفيذي عدم -6

 .بإمكان األمين التنفيذي قبول التفويضات  -7

 الرئاسة  -دال 
رة                       -8 ذا المنصب لفت ولى ه ذي يت ار رئيسها ال بعد التشاور مع أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية يقوم األمين التنفيذي بإختي

 . عامين على األقل

 الجتماعات ا -هاء
ة                 -9 ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي د اجتماعات الهيئ د مباشرة بع ي تنعق ة الت يدعو األمين التنفيذي إلى تنظيم اجتماعات اللجن

د اجتماعات                    . والتكنولوجية ومؤتمر األطراف     ى عق بغية معالجة القضايا في الوقت المناسب ، يدعو األمين التنفيذي ، حسب الحاجة ، إل
 . افية سواء آانت الكترونية أو على مستوى األفراد إض

اد      -10 ل انعق ل قب ى األق د عل هر واح ك ، وإّال ش ن ذل اده ، إن أمك ل انعق هرين قب اع ش ل اجتم ال آ دول أعم روع ج وفير مش تم ت ي
اع  اآس ، و  . االجتم وجي وُيرسل بالف وع البيول ة التن بكي إلتفاقي ع الش ى الموق ا ُيعرض عل د اإل/آم ي ، وأو البري ى /لكترون د إل أو البري

 . أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية وجهات اإلتصال الوطنية التابعة آللية تبادل المعلومات 

ع                                 -11 ى الموق ا أمكن ، عل ائق اإلحاطة ذات الصلة ، حيثم اع ووث ذي ، ُتعرض محاضر آل اجتم ين التنفي بعد مراجعتها من األم
ب  وع الش ة التن بكي إلتفاقي ة     . كي الش ى أعضاء اللجن د ، إل ي أو البري د اإللكترون اآس أو البري طة الف ات ، بواس ذه المعلوم ل ه ا ترس آم

 . االستشارية غير الرسمية وجهات االتصال الوطنية التابعة آللية تبادل المعلومات 
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  ) 13المادة (  تثقيف الجمهور وتوعيته 20-3

رة              أخوذ من الفق ي م ه ،                   ) ب(60إن مشروع المقرر اآلت ذي بشأن اإلتصال وتثقيف الجمهور وتوعيت ين التنفي ذآرة األم من م
دورات         ين ال رة     ) UNEP/CBD/COP/7/17/Add.4( خالل الفترة ما ب ذي أن             ) أ(6وفي الفق ين التنفي رح األم ها يقت ذآرة نفس من الم

ا          مؤتمر األطراف قد يرغب أيضًا في إستعراض الوضع القائم في المبادرة العالمية بشأن               ه آم أنشطة اإلتصال وتثقيف الجمهور وتوعيت
ة                 تفادة في عملي دروس المس ا صودف من مصاعب وبال دم وم ا أحرز من تق ًا بم جاءت في المذآرة الحالية ، والسيما في أن يحيط علم

 . التنفيذ آلها 
 إن مؤتمر األطراف 

ًا  يط علم ي  يح راء المعني ن الخب اري م ل االستش ق العام اع الفري ر اجتم ـ بتقري ة ، CEPAن ب ة إعالمي دم آوثيق  المق
)UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10 (  ، دًا د تحدي ـه أش ى وجــ روعوعل فوفة  بمش واردة) matrix( المص ص ال ي تلخ ر ، الت ي التقري  ف

ذ           ز تنفي ى تعزي ادرة المقترحات والعروض الرامية إل ة بشأن      المب ا العناصر الرئيسية الالزم            ، CEPA العالمي ورًا منه املة أم ة لوضع    ش
ات وتوضيح         ( عناصر البرنامج الثالثة بطريقة متماسكة       تنفيذاستراتيجية تشغيلية إلرشاد      المنشودة من    المجتمعات تشمل وضع األولوي

ات             التيالمستعمين ، واألنشطة والوسائل والموارد للقيام باألنشطة         ذلك آلي  يتم تبينها ، والترتيبات المؤسسية والنتائج المطلوب إنتاجها وآ
 ) . بشأن التنفيذ ووقع المخرجات التبليغ

 التبليغ الوطني  : 20-4

  التبليغ الوطني –ألف 
 من مذآرة األمين التنفيذي عن التبليغ                  57ان مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة  
 ) UNEP/CBD/COP/7/17/Add.3( الوطني 

 :األطراف إن مؤتمر 

 بتحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية آما جاء هذا التحليل في هذه المذآرة يحيط علما -1 
UNEP/CBD/COP/7/17/Add.3) و (UNEP/CBD/COP/7/INF/2. 

بة التي قد  عن قلقه بشأن التأخير في تقديم التقارير الوطنية من جانب بعض األطراف، ويحيط علما بالصعويعرب -2 
 يسببها هذا التأخير للقيام بتقييم تنفيذ االتفاقية، في غيبة العدد الوافي من التقارير الوطنية،

 من األطراف تسهيل اعداد التقارير الوطنية الثالثة والتقارير الواطنية في المستقبل، وأن تحاول تقديم ويطلب -3 
 التقارير الوطنية في األوان المقرر،

طراف والحكومات والمنظمات الثنائية واالقليمية والمتعددة األطراف ذات الصلة، والوآاالت المنفذة  األويشجع -4 
ومرفق البيئة العالمية، على التعاون لتعزيز القدرات المختلفة لألطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد 

  والمواضيعية في المستقبل،االنتقالي، على اعداد تقاريرها الوطنية

 من مرفق البيئة العالمية أن يعمل مع االمين التنفيذ في استكشاف طرائق لتعجيل وتبسيط اجراءات تخصيص ويطلب -5 
 األموال الى البلدان المؤهلة لهذا التمويل، العداد تقاريرها الوطنية وفاء اللتزامات التبليغ الناشئة عن االتفاقية،

ألطراف أن تقدم آل ما يمكن تقديمه من معلومات وبيانات لتحسين وفاء المعلومات بغرض تقييم وتنفيذ  من اويطلب -6 
 :االتفاقية والخطة االستراتيجية لالتفاقية، مع الترآيز بصفة خاصة على ما يلي

 الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي ومختلف مكوناته، )أ ( 

 على تحقيق أهداف االتفاقية والغايات والمقاصد التي تم تبينها في الخطة االستراتيجية وقع الخطوات الوطنية )ب( 
 ،2010لالتفاقية وهدف 

 المصاعب أو العوائق التي صودفت في تنفيذ االتفاقية، )ج( 

ضى  من الهيئة الفرعية والهيئات األخرى التي انشئت في ظل االتفاقية أن تأخذ في حسبانها، حسب مقتويطلب -7 
الحال، النتائج التي تم استخالصها من تحليل التقارير الوطنية الثانية، عند تصديها لبرامج العمل ذات الصلة بالموضوع والموضوعات 

 .الشاملة لعدة قطاعات والقضايا األخرى في ظل االتفاقية
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  خطوط إرشادیة للتقریر الوطني السادس –بــاء 
 الصادرة عن إجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد           2 من التوصية    1قرة  إن مشروع المقرر هذا مأخوذ من الف       

ى     راف حت ؤتمر األط نوات لم رة   ) UNEP/CBD/COP/7/5 ( 2010الس ن الفق ق وم أن     25المرف ذي بش ين التنفي ذآرة األم ن م  م
 ) . UNEP/CAB/COP/7/17/Add.2( الخطوط اإلرشادية عن التقرير                                 الوطني 

وطني الثالث                -1 ر ال ( یؤید شكل التقریر الوطني الثالث الوارد في مرفق مذآرة األمين التنفيذي بشأن الخطوط اإلرشادیة للتقری
UNEP/CAB/COP/7/17/Add.2 (                   ات ، في وجي للغاب التنوع البيول ، في صيغته المعدلة فيما یتعلق باإلستبيان الخاص ب

ق األول ب ات            المرف وجي للغاب وع البيول أن التن ع بش ل الموس امج العم تعراض برن ات إس ن إقتراح ذي ع ين التنفي ذآرة األم ( م
UNEP/CAB/COP/7/17/Add.7( 

ي نجمت عن              -2 ئلة الت دتها األطراف واألس ي أب ك الشكل آي يتضمن اآلراء الت ذي مواصلة صياغة ذل ين التنفي يطلب من األم
  . 2004ة الشكل المنقح لألطراف في موعد ال يتجاوز يوليو مقررات اإلجتماع السابع ، مع إتاح

ويطلب أيضًا من األمني التنفيذي أن يستعرض وينقح أشكال التبليغ الوطني الموجودة في الوقت الحاضر لجعلها أشد إختصارًا            -3
دم نحو      وافضل إستهدافًا لتخفيض عبء التبليغ الواقع على عاتق األطراف ولإلسهام على نحو أفضل في تقيي   ا يحرز من تق م م

واردة في    . تحقيق مهمة الخطة اإلستراتيجية وتبين العوائق التي تعرقل التنفيذ       إن تنقيح أشكال التبليغ ينبغي أن تعالج الشئون ال
 :  وتعالج أيضًا ما يلي 3 الفقرة 6/25المقرر 
 . الحاجة إلى إدراج التبليغ عن الغايات األربع للخطة اإلستراتيجية  ) أ(
ا يحرز               ) ب( يم لم ين األطراف من تقي الحاجة إلى السماح لألطراف بإدراج نتائج المؤشرات ، حيثما تكون متاحة ، لتمك

 . من تقدم 
ائم    ( الحاجة إلى إدارج بيانات واقعية متاحة عن نتائج ووقع التدابير المتخذة لتحقيق أهداف اإلتفاقية               ) ج( شاملة الوضع الق

 ) . وجي واإلتجاهات في التنوع البيول
ة     -4  يدعو األطراف إلى تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وآذلك مجتمعات السكان األصليين والمحليين في إعداد التقارير الوطني

أو في العمليات المتصلة بإرشاد تحضير التقارير الوطنية آي تكون إنعكاسًا أصدق وأشمل ألراء وأولويات أصحاب المصلحة                  
 . الوطنيين 

ة                          يدعو األطراف من   -5 وارد المالي ديم الم ة وتق درة التقني ة الق ى شكل تنمي اندة عل (  البلدان المتقدمة النمو إلى مواصلة إسداء المس
ة        ة                     ) شاملة الوصالت بمرفق البيئة العالمي دول النامي الي وال ة واألطراف ذات اإلقتصاد اإلنتق دان النامي ى األطراف من البل إل

 . لتسهيل إضطالع تلك األطراف بإلتزاماتها في مجال التبليغ الجزرية الصغيرة ، حسب مقتضى الحال ، 
ي تقتضيها         -6 وطني الت غ ال يشجع األمين التنفيذي على المشارآة في الجهود المبذولة لتحقيق اإلنسجام والتنسيق بين عمليات التبلي

وع البيول          ة التن ر إتفاقي ات غي ات وعملي ين      اإلتفاقية والعمليات األخرى التي تقتضيها إتفاقي ذل ب ي تب ود الت ز الجه وجي ، وتعزي
 . الدورات في سبيل تسهيل تقديم التقارير الوطنية 

ع                                 -7 ك وسائل أخرى لتجمي ا أمكن ذل أن يستعمل ، آلم غ ، ب يقرر مواصلة تخفيض العبء الواقع على األطراف في مجال التبلي
 . المعلومات بما يسمح بتقييم تنفيذ اإلتفاقية والخطة اإلستراتيجية 

 لب األطراف بتقديم التقارير الوطنية الثالثة الخاصة بهم يطا -8
  . 2005 مايو 15بحلول  ) أ(
 . بواحدة من اللغات الرسمية في األمم المتحدة  ) ب(
 . بشكل مطبوع وآخر إلكتروني ) ج(

ة أخرى من اللغات الرسم                       -9 أي لغ ه ب د تقديم وطني عن التقرير ال ة ب ة اإلنكليزي األمم  يشجع األطراف على تقديم ترجمة باللغ ية ب
 . المتحدة 

اع                     -10 تها في اإلجتم ة لمناقش ة الثالث ارير الوطني باإلضافة إلى ذلك يطالب األمين التنفيذي بإعداد تحليل للمعلومات الواردة في التق
 . الثامن لمؤتمر األطراف ، وإتاحتها من خالل آلية تبادل المعلومات 

ديمها              يدعو الوآاالت المنفذة التابعة لمرفق البيئة العالمي       -11 ى األطراف تق ة إلى تسهيل إعداد التقارير الوطنية الثالثة التي يتعين عل
 . 

 
 التعاون مع اإلتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى.   21

 ] الشراآة العالمية للتنوع البيولوجيٍ [  
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امج     ألف الصادرة عن إجتم -1 من التوصية    2إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة         ي ببرن اع بين الدورات المفتوح العضوية المعن

دم المحرز نحو                      . 2010العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام         يم التق ه عن تقي ذي في مذآرت ين التنفي وآما أقترح ذلك األم
  )UNEP/CBD/COP/7/20Add.3 ( 2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

ك الشراآة        يقد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا في    ة المؤسسية لتل ذي يصدر والطبيع وينبغي أن  .  أن ينظر في تحديد التكليف ال
ادرات                    يالحظ آذلك أن هناك عدة مشروعات مقررات أخرى تتضمن عناصر ذات صلة بالتعاون المحدد مع اإلتفاقيات والمنظمات والمب

 . الدولية األخرى 
 إن مؤتمر األطراف   
 إيجاد شراآة عالمية بشأن التنوع البيولوجي ، تشمل المنظمات الدولية الرئيسية العاملة في               األمين التنفيذي يطلب من     

ود          ة الجه مجال التنوع البيولوجي مع قيام أمانة إتفاقية التنوع البيولوجي بتسهيل هذه العملية في سبيل تعزيز التضافرات وتفادي إزدواجي
 . ولوجي وتحسين تنفيذ اإلتفاقات المتصلة بالتنوع البي

 
  2006-2005ميزانية برنامج العمل لفترة العامين . 22

ذي عن   63 من مشروع المقرر اآلتي مأخوذة من العمل المقترح في الفترة     11-1إن الفقرات       من مذآرة األمين التنفي
امين     رة الع ة لفت ول قرطاجن وجي وبروتوآ وع البيول ة التن ل إتفاقي امج عم ة لبرن ة المقترح  ( 2006 – 2005الميزاني

UNEP/CBD/COP/7/2 . (      ذي بشأن األداء   101أما الفقرات الباقية فهي آتية من الخطوات المقترحة في الفقرة  من مذآرة األمين التنفي
 ) .UNEP/CBD/COP/7/10( المالي واإلداري لألمانة وميزانية الصناديق اإلستئمانية لإلتفاقية 

 إن مؤتمر األطراف ،"   

غ   ) BY(الميزانية البرنامجية األساسية     على  يوافق   -1   ام       xxxبمبل غ    2005 دوالر أمريكي لع  دوالر أمريكي    xxx وبمبل
  ، لتحقيق األغراض الواردة في الجدول الرابع عشر أدناه؛2006لعام 

  آما ورد في ملحق المقرر الحالي ؛2006 و 2005 جدول االشتراآات لقمسة النفقات لعامى يعتمد -2  

ع الوظائف       يوافق -3   على هيكل موظفي األمانة للميزانية البرنامجية الواردة في الملحق األول أدناه ، ويطلب شغل جمي
 على وجه السرعة ؛

ق -4   ى سحب يواف ة  xxx عل ر المنفق تراآات غي ن األرصدة أو االش ي م ة ( دوالر أمريك ة ) المرحّل رات المالي ن الفت م
  ؛2006 – 2005السابقة لتغطية جزء من ميزانية 

ررين               يأذن -5   ا في المق رامج في الحدود المتفق عليه أي  . 3/23 و 4/17 لألمين التنفيذي أن ينقل الموارد فيما بين الب
ى حد أقصى ال يتجاوز                             واردة في الجدول األول ، إل ادات الرئيسية ال واب االعتم ة      % 15إمكانية النقل فيما بين أب الي الميزاني من إجم

 من آل باب من أبواب االعتمادات المعنية ؛% 25يطة تطبيق ضوابط إضافية ال تسمح بتجاوز البرنامجية ، شر

أن تقوم بالتسديد دون ) BYالصندوق االستئماني (األطراف التي لم تسدد بعد اشتراآاتها في الميزانية األساسية      يناشد   -6  
وم باس     ات ، ويق ر معلوم ذي أن ينش ين التنفي ن األم ب م اء ، ويطل ناديق    إرج ي الص راف ف هامات األط ة إس ن حال ام ، ع تيفاءها بانتظ

 ؛) BY, BE, BZ, BF(االستئمانية لإلتفاقية 

اني            يؤآد -7   اير   / مجددًا ، فيما يتعلق باالشتراآات المستحقة اعتبارًا من أول آانون الث ة       2001ين  ، أن األطراف المتخلف
 بحضور اجتماعات هيئات اإلتفاقية ولكن بمشارآة مندوبْين آحد أقصى ، إلى حين             عن تسديد إشتراآاتها لمدة عامين أو أآثر سيسمح لها        

 تسديد اشتراآاتها المتأخرة ؛

اني            آما يؤآد  -8   اير   / مجددًا ، فيما يتعلق باالشتراآات المستحقة اعتبارًا من أول آانون الث  ، بالنسبة لألطراف      2001ين
امية الجزرية الصغيرة والتي تخّلفت عن تسديد اشتراآاتها لفترة عامين أو أآثر ، أنها لن تحصل     من غير البلدان األقل تقدمًا أو البلدان الن       

 على تمويل من األمانة لحضور اجتماعات هيئات اإلتفاقية ، إلى حين تسديد اشتراآاتها المتأخرة ؛
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ب من الموارد النقدية المتاحة بما فيها        لألمين التنفيذي إبرام تعهدات تصل إلى مستوى الميزانية ، المعتمدة وسح           يأذن -9  

 األرصدة واالشتراآات غير المنفقة والمتبقية من الفترات المالية السابقة وغيرها من إيّراد متفرق ؛

ة األساسية                  آما   -10   د الطلب ، من الميزاني ّول ، عن رر أن يم ؤتمر األطراف            ) BY(يق ات مكتب م مشارآة أعضاء هيئ
ات              والهيئة الفرعية للمشو   دها هيئ ي تعق ة ، في االجتماعات الت ة للسالمة األحيائي ة وبروتوآول قرطاجن ة والتكنولوجي ة والتقني رة العلمي

 المكتب في الفترة ما بين الدورات ؛

اني   ) BY, BE, BZ( تمديد عمل الصناديق االستئمانية يقرر -11   انون الث اير  /لالتفاقية لفترة عامين ، اعتبارًا من أول آ ين
  ؛2007ديسمبر / آانون األول31حتى  2006

ى                        يقرر -12   د عل ذي اعتم ة ال  ، بالنسبة للصندوق االستئماني لدعم األطراف من الدول النامية في مجال السالمة األحيائي
اني                      انون الث ارًا من أول آ ة أعوام اعتب رة ثالث ه لفت د عمل تم تمدي ة وي اير  /اساس مرحلة تجريبية ، إنشاءه بصفة دائم ى  2005ين  31 حت

 ؛2007ديسمبر /آانون األول 

ـة                  يدعو -13   ة األساسيــ هو األول   ) BY( األطراف في االتفاقية إلى اإلحاطة بأن موعد استحقاق اإلشتراآات في الميزاني
ورًا                  /من آانون الثاني   ا   . يناير من العام الذي تدخل فيه هذه االشتراآات في صلب الميزانية ، ويدعوها إلى تسديدها ف يناشد األطراف   آم

وبر   /القادرة على تسديد اشتراآاتها في أول تشرين األول           ة      2004أآت وبر  / ، وفي أول تشرين األول       2005 للسنة التقويمي  2005أآت
رة           1 ، أن تقوم بذلك لتمويل المصروفات المعتمدة بموجب الفقرة           2006للسنة التقويمية    وارد في الفق غ ال ل للمبل وفي   . 4 أعاله ، آمقاب

 أغسطس من العام السابق لسنة استحقاق االشتراآات ؛/ا السياق ، يطلب إبالغ األطراف بإشتراآاتها المستحقة بحلول أول آبهذ

د -14   ر    يناش ة وغي ة الحكومي ة والدولي ات الحكومي ذلك المنظم ة وآ ي االتفاقي ر األطراف ف دول غي ع األطراف وال  جمي
 لالتفاقية ؛) BY, BE, BZ, BF(ناديق االستئمانية الحكومية والهيئات األخرى أن تساهم في الص

 :علمًا بالتمويل المقّدر للصناديق االستئمانية التالية يحيط  -15  

رة           ) BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص      )أ(    دة لفت دعم األنشطة المعتم لإلسهامات الطوعية اإلضافية ل
 يذي ، والمدرجة في الملحق الثالث أدناه ؛ ، التي حددها األمين التنف2006 – 2005العامين 

تئماني الطوعي الخاص  )ب(    ا  ) BZ(الصندوق اإلس ن بينه ة ، وم دول النامي ن ال ارآة األطراف م ير مش لتيس
امين            رة الع الي ، لفت  2005وبشكل خاص ، أقل البلدان تقدمًا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة واألطراف األخرى ذات االقتصاد اإلنتق

  آما حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الملحق الرابع أدناه ؛2006 –

ام  )ج(    تئماني الع رة ) BF(الصندوق االس ة ، لفت ي مجال السالمة األحيائي ة ف دول النامي دعم األطراف من ال ل
  آما حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الملحق العاشر أدناه ؛2006 – 2005العامين 

 األطراف على تسديد اشتراآتها في هذه الصناديق ويحث

أذن  -16   دمات     ي ى الخ ة عل ديالت الالزم دخل التع راف ، أن ُي ؤتمر األط ب م ة مكت ع هيئ اور م ذي ، بالتش ين التنفي لألم
 ناسب ؛المقدمة لبرنامج العمل ، بما في ذلك تأجيل اإلجتماعات في حالة عدم توافر الموارد الكافية لألمانة في الوقت الم

ب -17   امين        يطل رة الع ل لفت امج العم ة لبرن داد ميزاني ذي إع ين التنفي ن األم ؤتمر   2008 – 2007 م ى م ا إل  وإحالته
ة                           ى ميزاني ة وعن أي تسوية أدخلت عل رادات وأداء الميزاني األطراف لكي ينظر فيها في اجتماعه الثامن ، باإلضافة إلى تقرير عن اإلي

  ؛2006 – 2005االتفاقية لفترة العامين 
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ف -18   ذ    يكّل ة ، أن يتخ اءات العالي ن ذوى الكف وظفين م ذب م ة ولج اءة األمان ين آف ة لتحس ي محاول ذي ، ف ين التنفي  األم

ة األخرى ،           زة دعم األمان وارد البشرية وأجه ترتيبات إدارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف والمنظمات ، استجابة إلى عروض من الم
وفرة         حسبما يكون ذلك ضر    وارد والخدمات المت اءات والم ا مع استخدام سديد للكف وريًا ، لكي تضطلع األمانة بكفاءة بالمهام المنوطة به

دة   م المتح ي األم ا ف ول به وائح المعم د والل ذ بقواع ع األخ ل  . م رامج العم ع ب آزر م ة ت ات تهيئ ى إمكاني ة خاصة إل ه عناي ين توجي ويتع
 . تنفذها منظمات دولية واألنشطة القائمة ذات الصلة والتي

  دوالر أمريكي من آندا التي هي البلد المستضيف لألمانة،1,000,000يرحب باالسهام السنوي بمبلغ  -19 

ويرخص لألمين التنفيذي في جهد لتحسين آفاءة األمانة ولجذب موظفين ذوي مؤهالت عالية لألمانة، الى الدخول  -20 
 مع األطراف والحكومات والمنظمات استجابة لعروض بموارد بشرية وغير ذلك من أنواع المساندة في ترتيبات ادارية وتعاقدية مباشرة

لألمانة، قد يقتضيها األداء الفعال لوظائف األمانة، مع آفالة االستعمال الفعال للكفاءات المتاحة والموارد والخدمات المتوفرة، مع 
ء عناية خاصة المكانيات ايجاد تضافرات بين الجهود مع البرامج أو األنشطة الموجودة وينبغي ايال. مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة

 .ذات الصلة، التي تنفذ في اطار منظمات دولية أخرى

يرحب بتنمية واستمرار برنامج الزماالت آوسيلة لتمكين األطراف من البلدان النامية من ارسال مواطنيها الى  -21 
 .م التفاقية التنوع البيولوجي وللعمليات األخرى ولزيادة توعيتهم بالتنوع البيولوجي وما يتصل به من قضايااألمانة لغرض تعزيز تفهمه

يالحظ أن برنامج المسؤول االخصائي الصغير وبرنامج دراسة االمتياز يوفران فرصة لألطراف للتعلم بشأن   -22 
 .زيد من تفهمها، وهي القضايا التي تغطيها االتفاقيةالقضايا المواضيعية والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات وم

يعرب عن مساندته لتنمية الموظفين وبرامجهم التعليمية التي تشجع جميع الموظفين على أن يعززوا باستمرار   -23 
 .معارفهم ويوسعوا مدى مهاراتهم

 .تفاقيةيالحظ أن هذه البرامج تخدم تحسين مشارآة البلدان األطراف في عملية اال  -24 

لبرامج بناء ) من اسهامات مالية واسهامات نوعية(يعرب عن تقديره لالسهامات التي تقدمها األطراف حتى اآلن   -25 
 .القدرة داخل األمانة

 
لفترة العامين ) BYالصندوق االستئماني (متطلبات االتفاقية من الموارد ، من الميزانية األساسية  -الجدول 

2005- 2006 
 )لدوالرات األمريكية بآالف ا(

  المصروفات 2005 2006
 اوًال البرامج  

  اإلدارة التنفيذية والتسيير  1 003.9 1 063.8
  المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 2 416.4 2 342.4
  المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية 1 486.3 1 594.2
  التأثيرالتنفيذ وتوسيع نطاق  993.5 1 055.7
  إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 788.7 1 504.3
  النفقات المتقاسمة  3 267.1 3 326.6
  )أوًال(المجموع الفرعي  9 955.9 10 887.0
 ثانيًا تكلفة دعم البرنامج% 13 1 294.3 1 415.3
  )ثانيًا+ أوال (إجمالي الميزانية  11 250.2 12 302.3
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 1الملحق 

  من الميزانية األساسية 2006 -2005مانة لعامي موظفي األ
2006 2005   

 -أ الفئة المهنية  
  األمين العام المساعد 1 1
   1 -مد  3 3
  5 –م  5 5

  4 -م 17 17
  3 –م  15 15

  2 –م  صفر صفر
  إجمالي وظائف الفئة المهنية 41 41
 -ب إجمالي وظائف فئة الخدمة العامة 29 29
  )ب+ أ (مجموع  70 70

 2الملحق 
إلسهامات طوعية إضافية دعمًا ) BE(الموارد التي تتطلبها االتفاقية من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

  2006 – 2005لألنشطة المعتمدة لفترة العامين 
 )بآالف الدوالرات األمریكية(

  الوصف-اوًال 2005 2006
 حلقات العمل/ االجتماعات -1  
 دارة التنفيذیة والتسييراإل  

 اجتماعات إقليمية لمؤتمر األطراف الثامن صفر 40.0
 المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية  

 )4( االستراتيجية العالمية للصون للنباتات –حلقات عمل إقليمية  120.0 120.0
 )3( األراضي الجافة وشبه الرطبة –حلقات عمل إقليمية  180.0 صفر

 )4( تغيير المناخ والتنوع البيولوجي –حلقات عمل إقليمية  120.0 120.0
 )2( المياه الداخلية –حلقات عمل  120.0 صفر
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي–حلقة عمل  60.0 صفر
   التنوع البيولوجي الزراعي-حلقة عمل صفر 60.0
  األنواع الغريبة المجتاحة–حلقة عمل  صفر 60.0
  تقييم الوقع–حلقة عمل  صفر 60.0
  مبادرة التصنيف العالمية–حلقة عمل  60.0 صفر

 )2( المناطق المحمية –حلقة عمل  صفر 120.0
  تغير المناخ والتنوع البيولوجي–حلقة عمل  صفر 60.0
  األنواع المهاجرة –حلقة عمل  60.0 صفر
 )2( األراضي الجافة وشبه الرطبة –فريق اتصال  40.0 صفر
 )سفر الموظفين( األنواع الغريبة المجتاحة –فريق اتصال  5.0 5.0

 المسائل االجتماعية واالقتصادیة والقانونية  
 )4(حلقات عمل إقليمية عن بناء القدرات في الحصول على الموارد وتقاسم المنافع  200.0 80.0
 ما يتصل بها من أحكام) ي(8 المادة –فريق اتصال  20.0 صفر

 التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير  
 )4(حلقات عمل إقليمية عن آلية تبادل المعلومات  200.0 80.0
 حلقة عمل عن اآللية المالية  80.0 صفر
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 اجتماع الفريق االستشاري المعني باآللية المالية  20.0 صفر

  الموظفون-2  
150.9 

 
 )الفاو(راعي الموظف المسؤول عن برنامج التنوع البيولوجي الز 146.5

  المستشارون-3  
 برنامج المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 75.0 15.0
 برنامج المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية 120.0 40.0
 برنامج التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير 100.0 صفر

  المطبوعات-4  
  الطبعة الثالثة–جي االستراتيجية العالمية للتنوع البيولو صفر 150.0
 )3(أدلة الدعم المالي للتنوع البيولوجي  30.0 صفر

 )أوًال(المجموع الفرعي  1 756.5 1 160.9
 %)13( تكاليف دعم البرنامج -ثانيًا 228.4 150.9
 )ثانيًا + أوًال (إجمالي التكلفة  1 984.9 1 311.8

 3الملحق 
لتسهيل مشارآة األطراف في عملية ) BZ(ق االستئماني الطوعي الخاص الموارد التي تتطلبها اإلتفاقية من الصندو

  2006 – 2005االتفاقية لفترة العامين 
 )بآالف الدوالرات األمریكية (

 الوصف 2005 2006
  االجتماعات–أوًال   

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف صفر 750.0
 )4( الثامن لمؤتمر األطراف االجتماعات اإلقليمية تحضيرًا لإلجتماع صفر 200.0

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 540.0 540.00
االجتماع مفتوح العضوية فيما بين الدورات المعني ببرنامج العمل متعدد السنوات التفاقية  240.0 صفر

 2010التنوع البيولوجي حتى عام 
 )ي (8 العضوية المعني بالمادة الفريق العامل المخصص مفتوح صفر 540.0
 الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع 540.0 صفر

 الدعم المقدم للمجتمعات المحلية 100.0 100.0
 المجموع الفرعي أوًال 1 420.0 2 130.0
 %)13( تكاليف دعم البرنامج -ثانيًا 184.6 276.9
 )ثانيًا + أوًال (إجمالي التكلفة  1 604.6 2 406.9
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 4الملحق 
 دعمًا لألطراف من الدول النامية ∗) BF(الموارد التي تتطلبها أمانة السالمة األحيائية من الصندوق االستئماني العام 

  2006 – 2005في مجال السالمة األحيائية لفترة العامين 
 )بآالف الدوالرات األمریكية (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ة في                آما أشير في مقدمة هذه المذآرة ، هذا الصندوق االستئماني حديث           ∗ دول النامي دعم األطراف من ال ة ل  العهد وقد ُأنشئ لتلقى المساهمات الطوعي

راء      6/29 من المقرر    27ويأتى إنشاءه استجابة إلى الفقرة      . مجال السالمة األحيائية     ى استخدام خب ة عل  لإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف لتغطية النفقات المترتب
 .الح األطراف من الدول النامية وذات االقتصادي اإلنتقالي من جدول خبراء السالمة األحيائية لص

 -أوال الوصف  2005 2006

المتعاقدون من الباطن من جدول خبراء /االستشاریون   
 السالمة األحيائية

 

  الدول األقل تقدمًا 50.0 50.0

  الدول النامية الجزرية الصغيرة 50.0 50.0

  الدول النامية األخرى 50.0 50.0

  الدول ذات االقتصاد االنتقالي 50.0 50.0

  وع الفرعيالمجم 200.0 200.0
 -ثانيًا %)13(تكاليف دعم البرنامج  26.0 26.0

  )ثانيًا + أوًال ( إجمالي التكلفة  226.0 226.0
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  قضايا ذات أولوية إلستعراضها وإصدار إرشاد بشأنها–رابعًا 

 التنوع البيولوجي للجبال - 23
 : إن مؤتمر األطراف يقرر -4

اره مجموعة                إن يقر برنامج العمل المقترح       )1( رر باعتب ذا المق بشأن التنوع البيولوجي للجبال ، الوارد في المرفق به
 من الخطوات التي تعالج خصائص ومشكالت محددة تتعلق بالذات باألنظمة اإليكولوجية الجبلية؛

وجي، أن يالحظ األ                  )2( وع البيول ى التن ا وعل ى جباله طراف  مع التشديد على الحقوق السيادية ومسؤوليات البلدان عل
ضرورة تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال في سياق أولوياتها واحتياجاتها على المستوى الوطني               

 وشبه الوطني،

رح            )3( أن  يدعو األطراف الى تحديد الخطوات ذات األولوية فيما بين الخطوات الموصى بها في برنامج العمل المقت
درج          اعتمادا على الظروف الوطنية أو المحل      درجها ت  حسب مقتضى   –ية الخاصة، وأن يحث األطراف على أن ت

ذها                   –الحال   ة ، وأن تنف ا الوطني  األنشطة الموصي بها في برنامج العمل المقترح في استراتيجياتها وخطط أعماله
وع           ياع التن دل ض ي مع وس ف يض محس ق تخف ي تحقي هم ف ث تس ة ، بحي ة اإليكولوجي ج األنظم اة نه ع مراع م

د            2010 للجبال بحلول عام     البيولوجي ، وآمساهمة نحو استئصال حدة الفقر ولمنفعة المجتمعات المحلية التي تعتم
 على الجبال،

رامج    )4( الي والب ل الح امج العم ين برن ربط ب ى ال ات عل ات والمنظم ن الحكوم ا م راف وغيره جع األط إن يش
ر   وم      المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات بإشارات مرجعية إلى تلك الب ا تق ا ، بينم ق التماسك معه امج وتحقي

 بتنفيذ برنامج العمل الحالي، 

اة الخطة     )5( أن يدعو األطراف إلى أن تقر إهدافًا موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للتنوع البيولوجي للجبال ، مع مراع
ة                 ة العالمي ذ القم ات وخطة تنفي ات      االستراتيجية لالتفاقية واالستراتيجية العالمية لحفظ النب تدامة وغاي ة المس للتنمي

  من برنامج العمل هذا،2-2-3 و5-1-2األلفية للتنمية، وبالترابط مع الخطوتين 

دني                   )6( ة، ومنظمات المجتمع الم لدى القيام بتنفيذ برنامج العمل، يجب على األطراف والحكومات والمنظمات الدولي
ات ل     ارات والممارس ة واالبتك بان المعرف ي الحس ذ ف ا أن تأخ مان   وغيره ة وض لية المحلي ات األص دى المجتمع
 .مشارآتها في حفظ التنوع البيولوجي للجبال واالستعمال المستدام له

امج                )7( واردة في برن ذ األنشطة ال ة ، لتنفي ة والمالي أن يعترف بالحاجة إلى الموارد وإلى القدرة البشرية والتكنولوجي
 العمل المقترح تنفيذًا فعاًال ؛

ك األجزاء           يدعو األطراف وال   أن )8( رر وتل ذا المق ذ ه غ عن تنفي ى التبلي حكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إل
، وذلك من خالل    )ه(و) ج(من برنامج العمل المحددة آأولويات بموجب الظروف الوطنية والمحلية وفقا للفقرتين            

 أمور منها تقاريرها التي تقدم إلى مؤتمر األطراف ؛

 :ا يلي إن يطلب من األمين التنفيذي م )9(

أن يضع بالتعاون مع األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة اقتراحات بشأن عدد صغير من األهداف  )أ (
 وطرائق ووسائل للتنفيذ 2010العالمية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وأطر زمنية تتعلق بأهداف عام 

الفرعية للمشورة العلمية ومؤشرات على المستوى االقليمي والوطني والمحلي للنظر فيها في الهيئة 
 .والتقنية والتكنولوجية قبل انعقاد المؤتمر الثامن لألطراف

أن يقوم بتجميع المعلومات الواردة من األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات والهيئات ذات  )ب (
ي الصلة ، عن تنفيذ برنامج العمل ، وأن يقوم بتحليل ما أحرز من تقدم نحـو تحقيق تخفيض محسوس ف

 ؛2010معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول 

إن يساعد األطراف على تنفيذ برنامج العمل من خالل أمور منها األنشطة المساندة المحددة في برنامج  )ج (
 -العمل ووضع مقترحات ، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة ، في سبيل تحقيق أهداف عالمية و

ة أو مخرجات متوقعة ممكن قياسها ، مع بيان الجداول الزمنية لها حسب مقتضى الحال ، أهداف إقليمي
 والفاعلين الرئيسين فيها ؛
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إن يقوم بتجميع المعلومات بصفة منتظمة حول الخصائص والمعلومات التي تخص بالذات التنوع  )د (
  من برنامج العمل المقترح ؛6البيولوجي للجبال ، آما جاء في الفقرة 

ات وأن يطلب أيضًا من األ )10( ع المنظم اون م ز التع ذي تعزي ين التنفي م
رح ؛                            امج العمل المقت واردة في برن ر من األنشطة ال ين آثي ة للتنسيق ب والمؤسسات واالتفاقيات األخرى آطريق

 وتعزيز التضافر وتفادي االزدواجية غير الضرورية ؛

أن يالحظ أن مذآرات األمين التنفيذي عن الوضع القائم واالتجاهات            )11(
ال       والتهديد دابير المتخذة في سبيل الحفظ          )UNEP/CBD/SBSTTA/8/5(ات في التنوع البيولوجي للجب ، وعن الت

اذ            ) UNEP/CBD/SBSTTA/8/6(واالستعمال المستدام لذلك التنوع      ات التخ ين األولوي ًا لتب ، يمكن أن تكون أساس
ة ستخت                 بابها الكامن دات وأس بية للتهدي ة النس د ،            عمل مبكر ، ويعترف بأن األهمي د وبل ة وبل ة ومنطق ين منطق لف ب

رامج         ذ ب وتبعًا لذلك يطلب المؤتمـر من األمين التنفيذي أن يقوم بتحديث هذه المعلومة آجزء من استعراضات تنفي
ع      يما م لة ، والس ات ذات الص راف والمنظم ع األط اون م ي تع يعية ، ف ل المواض وع  " العم المي للتن يم الع التقي

 تعمال جميع المعلومات المتاحة ؛مع اس" البيولوجي للجبال 

يش    )12( بل الع ق س ال لتحقي وجي للجب وع البيول ة التن ى أهمي دد عل أن يش
ال                    وجي للجب وتبعًا لذلك يطلب من األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتوزيع المعلومات التي تربط بين التنوع البيول

اون ال           ي              والتنمية المستدامة وتخفيف الفقر ، وآذلك أمثلة على التع ال والمجتمعات الت ين في الجب ين المقيم اجح ب ن
 " ) .التعاقد بين األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة " آطريقة لبيان (تقطن في المناطق المتاخمة للجبال 

 
 
 
 مرفق

 برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي للجبال 

 مقدمة  -ألف
وباإلضافة إلى . من سكانها البشريين % 12سطح األرض ويقطرها حوالي إن المناطق الجبلية تغطي تقريبًا ربع م -1

والجبال هي بيئة فريدة في حد ذاتها ، آما إنها بيئة تشمل . ذلك توفر الجبال موارد طبيعية جوهرية لسكان األراضي المنخفضة 
اه الداخلية واألراضي الجافة وشبه الرطبة فمثًال الغابات والمي. آثيرًا من البرامج المواضيعية الموجودة تحت ظل االتفاقية 

وبرنامج العمل الحالي بشأن التنوع البيولوجي للجبال . وعناصر البرنامج الزراعي توجد جميعًا في التنوع البيولوجي للجبال 
لبيولوجي يشمل غايات وأنشطة تخص بالذات التنوع البيولوجي الجبلي، على الرغم من برامج العمل الموجودة بشأن التنوع ا

. للغابات والمياه الداخلية والزراعة واألراضي الجافة واألراضي شبه الرطبة تنطبق أيضًا على األنظمة اإليكولوجية الجبلية 
ونتيجة لذلك فإن الغابات واألنشطة الواردة في برامج العمل الموجودة لكل من هذه المجاالت المواضيعية ينبغي أيضًا تطبيقها 

 . لمجاالت آل منها الداخلة في األنظمة اإليكولوجية الجبلية –اقتضي األمر  إذا –وتنفيذها 

وسالمة التربات هي موضع الترآيز . إن التنوع البيولوجي الجبلي له أهمية آبيرة لعدد من الوظائف اإليكولوجية  -2
رار السفوح أمر مرتبط أرتباطًا وثيقًا بمدى واالحتفاظ بالتربة وبإستق. األول لخدمات األنظمة اإليكولوجية واالحتياجات البشرية 

النبات الذي ينمو على األرض وتحت األرض وآالهما ذو أهمية جوهرية للقدرة االستعادية لألنظمة اإليكولوجية بعد حدوث 
 على قدرتها والتنوع الوظيفي العالي للنبات في األنظمة اإليكولوجية الجبلية ، آثيرًا ما يضيف آذلك المزيد. اضطرابات فيها 

االستعادية ، وإذا ما حدثت اضطربات قصوى فإن هذا التنـوع الوظيفي يكون حاجزًا فعاًال يكبح جماح األحداث العالية الطاقة 
ويمكن أيضًا لهذا التنوع الوظيفي ان يخفض من حدة األضرار التي تحدث على . مثل تساقط جالميد الصخور واألفلنشات 

رغم من أنه قد تعذر حتى اآلن إيجاد تعريف آامل للجبال يمكن تطبيقه عالميًا ويكون مقبوًال عالميًا وعلى ال. ارتفاعات أخفض 
وتشير إلى تلك الخصائص مذآرة األمين التنفيذي . أيضًا إال أنه يوجد عدد من الخصائص الفريدة لألنظمة اإليكولوجية الجبلية 

نوع البيولوجي الجبلي ، وهي المذآرة التي أعدت لالجتماع الثامن للهيئة بشأن الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات في الت
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/8/5(الفرعية 
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ة يمكن أيضًا أن تؤخذ في الحسبان ، خصوصًا الفصل                    -3 ل الدولي  من جدول   13إن المعلومات والمدخالت من المحاف
رن   ال الق ال ،    21أعم تدامة للجب ة المس ل بالتنمي ذي يتص ة        ، ال ي األنظم رت ف ي نظ تدامة ، الت ة المس ة للتنمي ة العالمي والقم

 : من خطة تنفيذ القمة العالمية تقول ما يلي 42والفقرة . اإليكولوجية الجبلية أيضًا 

الخطوط الفاصلة          "   إن األنظمة اإليكولوجية الجبلية تساند سبل العيش الخاصة ، وتتضمن موارد محسوسة متصلة ب
ة هش         . لمياه ، والتنوع البيولوجي والفلورا والفونا الفريدتين        بين سفوح إنحدار ا    ة اإليكولوجي ك األنظم وآثير من تل

 ". بصفة خاصة ، ومعرض لآلثار الضارة لتغير المناخ ، ويحتاج إلى حماية محددة 

ال               -4 ي هي      وال.  وخطة التنفيذ قد اقترحت عددًا من الخطوات المحددة المطلوب اتخاذها فيما يتعلق بالجب ال الت ة للجب سنة الدولي
رامج               .  ، توفر آذلك مدخالت نفيسة       2002عام   ادرات الب ات والمؤسسات ومب وباإلضافة إلى ذلك فإن عددًا من االتفاقات والهيئ

ة             ة األراضي الرطب ران ،   (الدولية يمكن النظر فيها مثل اتفاقي م المتحدة لمكافحة التصّحر ،     )1971رامسار ، إي ة األم  ؛ واتفاقي
ال                  ة للجب ة المتكامل دولي للتنمي او ، واليونسكو ، والمرآز ال  ، )ICIMOD(واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، والف

ـة       اطق الجافـ ي المن ي ف ث الزراع دولي للبح ز ال ة ،     )ICARDA(والمرآ اطق الجبلي تدامة للمن ة المس ة للتنمي راآة الدولي  ، والش
دولي لأل امج ال المي  والبرن ي الع ر البيئ أن التغي رية بش اد البش ال ، و)IHDP(بع ز دراسات الجب  Consorcio para el ، ومرآ

Desarrollo de la Ecoregion Andina) CONDESAN ( ومبادرة البحوث الجبلية ،)MRI(     وجي وع البيول المي للتن يم الع ، والتقي
، واالتفاقية األلبية واتفاقية    )IUFRO(نظمات البحوث في الغابات     ، واالتحاد الدولي لم   DIVERSITASالتابع لـ   ) GMBA(الجبلي  

 ) .WCMC(الكربات االطارية، والمرآز العالمي لرصد الحفظ 

 القصد الشامل لبرنامج العمل ومدى ذلك البرنامج -باء
ام                            -5 ول ع وجي بحل وع البيول ق تخفيض محسوس في ضياع التن ى   2010إن القصد الشامل لبرنامج العمل هو تحقي  عل

 .األصعدة العالمي واإلقليمي والوطني ، من خالل تطبيق األهداف الثالثة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ة وفي األراضي                 -6 ة الجبلي ة اإليكولوجي ر في األنظم إن تنفيذ برنامج العمل يستهدف تقديم إسهام محسوس لتخفيف الفق
تراتيجية           , نظمة اإليكولوجية الجبلية    المنخفضة التي تعتمد على سلع وخدمات األ       ذ في أهداف الخطة االس ذا التنفي وبذلك يسهم ه

 .التفاقية التنوع البيولوجي ، وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة ، وغايات األلفية للتنمية 

وع ا -7 ذات التن ي تخص بال ى معالجة الخصائص والمشكالت الت ـرنامج العمل يرآز عل ي إن ب وجي الجبل وهي . لبيول
 :تشمل ما يلي 

وع الشديد                    )أ(  املة التن الترآيز العالي بصفة خاصة للنقاط الساخنة في التنوع البيولوجي في المناطق الجبلية ، ش
واع المعرضة للمخاطر ، وال                     وع  لألنظمة اإليكولوجية ، والثراء الواسع في األنواع ، والعدد الكبير من األنواع المتوطنة واألن تن

 ؛) Wild(الجيني الشديد للمحاصيل والمواشى وأقاربها اآلبدة 

وع              )ب(  ظ وادارة التن ين في حف ةودور الرئيسي الخاص لمجتمعات السكان األصليين والمحلي افي وال التنوع الثق
 البيولوجي الجبلي،

واع ، وشدة تعرضها لالضطرا                )ج( ا من أن ي يحدثها البشر    هشاشة األنظمة اإليكولوجية الجبلية وما فيه بات الت
المي،       اخ الع ر المن د      (واالضطرابات الطبيعية ، والسيما بسبب تغير استعمال األراضي وتغي د وتزاي ل تراجع تراآمات الجلي مث

 .)مناطق التصحر

ة        )د(  ة اإليكولوجي ائص األنظم ن خص ي م ي ه ة الت ة واألراضي المنخفض ين األراضي المرتفع اعالت ب التف
 .رآيز بوجه خاص على أهمية األنظمة األيكولوجية لألراضي المرتفعة الدارة موارد المياه والتربةالجبلية،  مع الت

ادرات                         -8 ا من المب رامج العمل المواضيعية الموجودة وغيره ة مع ب ادي االزدواجي ى تف امج العمل أيضًا إل ويسعى برن
بق ، آلما آان األمر مناسبًا ، األهداف واألنشطة المستمدة    ويهاب باألطراف أن تط  . الموجودة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي       

ي ،    وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعمال المس ي ، واالس وجي الجبل وع البيول ظ التن ى حف ذه ، عل ل المواضيعية ه رامج العم ن ب م
 .والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد     الجينية 

ات وخطوات                    إن المقصود من برنامج    -9 ة ، ذات أهداف وغاي  العمل هو مساعدة األطراف على إيجاد برامج عمل وطني
ها  ة يمكن قياس دخالت ، ومخرجات متوقع ددة وم ة مح داول زمني ددين وج اعلين مح ع ف تهدفة ، م تطيع األطراف أن . مس وتس

وم               ًا للظروف            تختار من الغايات واألهداف والخطوات المقترحة في برنامج العمل الحالي أو تق ه ، طبق بتحويره أو باإلضافة إلي
ة  تواها من التنمي ًا لمس ة الخاصة ، وطبق ة والمحلي ة . الوطني بانه نهج األنظم ي حس ذا ف امج العمل ه ذ برن وينبغي أن يأخذ تنفي

ى أن تراعي ا             . اإليكولوجية التفاقية التنوع البيولوجي      افع   وفي تحديد البرامج الوطنية للعمل ، تشجع األطراف عل اليف والمن لتك
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ارات  ف الخي ة لمختل ادية والبيئي ة واالقتص تعمال  . االجتماعي ي اس ر ف ى أن تنظ راف عل جع األط ك تش ى ذل افة إل وباإلض
ة التحديات                               ق مواجه ل ، من خالل خطوات مناسبة ، طرائ ي وأن تكف اون التقن ل والتع ة ومصادر التموي التكنولوجيات المالئم

 . أنظمتها اإليكولوجية الجبلية الخاصة والطلبات الخاصة على

 عناصر البرامج وغایاته وأعماله  -جيم 
 األعمال المباشرة للحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع:  من البرنامج 1العنصر 

  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي الجبلي   :1-1الغایة 

 األعمال 
) الغابات(تخفيض وقع الممارسات غير السليمة في استعمال األراضي والتغيرات في المناطق الحضرية والحراجية  1-1-1

 الزراعية في األنظمة اإليكولوجية للجبال ، شاملة مناطق امتصاص الصدمات عن ووالمياه الداخلية والمناطق 
أو االدارة الستخدام األراضي مثل التنظيم المناطق المحمية حسب مقتضى الحال باستعمال آليات التخطيط 

االيكولوجي واالقتصادي وااليكو اقليمي لتخطيط االراضي البيو اقليمي المنطوي على مخاطر  بحيث تكفل الحفاظ 
 .على التنوع البيولوجي ، خصوصًا سالمة األنظمة اإليكولوجية 

يض عدم استقرار السفوح الذي تسببه األنشطة البشرية ، وآثار إيجاد إليات وتنفيذ تدابير مثل الزراعة الحراجية لتخف 1-1-2
أو تعزيزه ، وسالمة األنظمة اإليكولوجية ، عن طريق /األخطار الجيولوجية الطبيعية والحفاظ على استقرار التربة و

 .غطاء نباتي متنوع طبيعي وآثيف ، من شأنه أن يعزز أيضًا وظيفة التنوع البيولوجي للتربة 

ي  من 1-1-3 ن االضطرابات الت ك م ر ذل ة وغي ات التحتي ة االقتصادية ، ومشروعات البني لبي للتنمي ع الس ع أو التخفيف الوق
اعي ،              ي واالجتم ع البيئ يم الوق يسببها البشر  على التنوع البيولوجي الجبلي في جميع المستويات ، مع مراعاة نتائج تقي

 .مع إيالء عناية خاصة إلى الوقع التراآمي 

ا     1-1-4 ة ، وإذا م ة غازي واع غريب ول أن ة دون دخ ال للحيلول ة للجب ة اإليكولوجي ذات باألنظم ق بال تراتيجيات تتعل اد اس إيج
 .دخلت تلك األنواع ، التحكم فيها واستئصال وقعها السلبي على التنوع البيولوجي الجبلي 

ق ووسائل      رصد وتبادل المعلومات بشأن وقع التغير العالمي للمناخ على التنو          1-1-5 ذ طرائ ين وتنفي ي وتب ع البيولوجي الجبل
 .لتخفيض الوقع السلبي 

ة                 1-1-6 ات، والتجزئ زع الغاب تنفيذ تدابير لتخفيض ومنع الضغوط الرئيسية الواقعة على األنظمة اإليكولوجية الجبلية ، مثل ن
ا              ر السديد للغاب زرع غي م أو ال رك     والحصاد غير المستدام وإعادة التشجير غير المالئ ذي يت ت ، والتوسع الحضري ال

ه من                            ك آل نجم عن ذل ا ي اء ، وم دفق الم تأثيرا سالبا على التنوع البيولوجي وتدهور األراضي ، وإحداث اضطراب بت
 ) .6/22أنظر أيضًا المقرر (ضياع للتنوع البيولوجي 

ي بع     1-1-7 د ف احات الجلي ع مس ع تراج ة لمن دابير الممكن ؤولة والت ل المس ين العوام دابير  تب ذ ت ة ، وتنفي ة الجبلي ض األنظم
 .لتخفيض وقع هذه العملية على التنوع البيولوجي 

ل    1-1-8 ل اآلج ي والطوي وث المحل ين التل ة  (تب اء ، الترب واء ، الم ع     ) اله ى جمي ي عل وجي الجبل وع البيول دد التن ذي يه ال
 . المستويات ، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذا الوقع الضار وتخفيفه 

ا                  -1-1-9  بشرط الخضوع للقانون الدولي، الحفاظ على األنشطة الزراعية وغيرها من أنشطة استعمال األراضي المعروف عنه
 .أنها تسهم في حفظ التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للجبال،

 األنشطة المساندة من جانب األمين التنفيذي 
 مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة  ،بتجميع وتوزيع ما يلي من خالل  يقوم األمين التنفيذي ، في تعاون 1-1-10

 :آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل أخرى 

وجي                         )أ( وع البيول دات الرئيسية للتن ذلك عن التهدي دهورة ، وآ ة المت ة الجبلي ة اإليكولوجي معلومات عن األنظم
  االقتصادي ؛–الجبلي وعن وقعها اإليكولوجي واالجتماعي 

ع السلبي                        )ب( ع وتخفيف الوق ق من دراسات حاالت ودورس مستفادة وإرشاد عن أفضل الممارسات وعن طرائ
 .للتهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي الجبلي 
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 حمایة التنوع البيولوجي وإعادة إنعاشه واستعادة وضعه السابق  : 2-1الغایة 
 األعمال 

تعادة ال 1-2-1 رامج الس ذ ب دهورة ،  وضع وتنفي ة المت ة الجبلي ة اإليكولوجي ة األنظم ابق وحماي وضع الس
درة         ز ق بيل تعزي ي س وجي ف وع البيول ى التن اظ عل ة والحف ة الديناميكي ات الطبيعي ة العملي وحماي
ع                   األنظمة اإليكولوجية الجبلية على أن تقاوم تغير المناخ وتتواءم معه،  أو تسترد سالمتها من الوق

أم ك ب ون ذل لبي ويك رات الس اء مم ا إنش ر–ور منه رة - اذا اقتضى األم ن الهج واع م ين األن  لتمك
الرأسية مما يكفل حدًا أدنى من أحجام األواهل القابلة للبقاء ، بتمكينها من المواءمة الجينية لتتمشى                 

يما           . مع الظروف البيئية المتغيرة      ويجب أن تشمل هذه البرامج اعتبارات اجتماعية اقتصادية ، الس
 قة إلى المجتمعات األصلية والمحليةبالعال

واع    1-2-2 ن األن ودة م تويات الموج ظ للمس ة والحف هيل الصيانة والحماي ددة لتس ي أنشطة مح الشروع ف
 .المتوطنة ، مع الترآيز على األصناف ذات التوزيع الضيق 

وجي و                 1-2-3 وع البيول اط الساخنة للتن دة ، والنق رتبط   تبين وحماية األنظمة اإليكولوجية الجبلية الفري ا ي م
ة                دابير تستهدف حماي ة للنظر في ت ددة ، مع إعطاء أولوي واع المه واع ، خصوصًا األن بها من أن

 .أو إلى إيجاد آليات خارج الموضع آلما آان ذلك ممكنًا /صارمة في الموضع ، و

تعمال األراضي   1-2-4 يط اس تراتيجيات لتخط اه وضع اس وارد المي يط م اظر  وتخط توى المن ى مس ، عل
ة ،  وجي      الطبيعي رابط اإليكول ر الت اة عناص ع مراع ة وم ة اإليكولوجي ج األنظم تعمال نه باس

ي بسبب          واالستعماالت التقليدية للمجتمعات المحلية    وجي الجبل وع البيول ع وتخفيف ضياع التن  ومن
 .التجزئة وتحويالت استعمال األراضي إلى استعماالت جديدة 

ى الصعيد          1-2-5 ة ، عل ة      إيجاد وتعزيز شبكات مناسبة وفعال اطق الجبلي وطني واإلقليمي ، من المن ين  ال
ات  وق مجتمع رام حق ع احت ة ، م اطق المحمي ؤتمر األطراف عن المن ررات م ًا لمق ة ، وفق المحمي

 .السكان األصليين والمحليين ومشارآتهم الكاملة 

ى               1-2-6 ز بصفة خاصة عل ة ، مع الترآي ة اإليكولوجي تدامة األنظم ز اس تبين الممارسات المالئمة لتعزي
 .السفوح المتدهورة 

ق            1-2-7 ا يتعل ًا فيم واع ، خصوص ن األن رهم م ر وغي ين البش ات ب لة بالنزاع ايا المتص ة القض معالج
 ).predators(بالتعايش مع األحياء المفترسة 

ين            1-2-8 دابير لتب اذ الت ودة ، واتخ ة الموج اطق المحمي تدامة المن ى اس ة وإل فة التمثيلي ى الص ر إل النظ
 . ف لكفالة الطابع التمثيلي على مدى إيكولوجي واسع ومعالجة الفجوات ونقاط الضع

ة    1-2-9 وضع وتنفيذ تدابير الستعادة شبكات الماء العذب لألنواع المهاجرة ، مع مراعاة الحواجز الفيزيفي
 .مثل سدود المياه لألسماك 

وجي ل                     1-2-10 وع    البيول ا التن ي تعرض فيه اطق الت ال   انشاء مناطق الستعادة الوضع السابق في المن لجب
للتدهور بدرجة آبيرة، والتي تدعو الحاجة فيها الى هذه االستعادة استكماال لشبكة المناطق المحمية              

 .وتعزيزها

 
 األعمال المساندة من جانب األمين التنفيذي

 :التعاون مع المنظمات والهيئات ذات الصلة لتجميع وتوزيع معلومات بشأن ما يلي  1-2-11

وجي  ) أ( وع البيول ات التن ة ،    مكون ة المتوطن واع الجبلي أن األن يما بش ظ ، والس ة للحف  الهام
 والنقاط الساخنة ما يرتبط بها من أنواع وأنواع مهددة ؛

 .أفضل الممارسات لحفظها والستعمالها المستدام ولتقاسم المنافع  ) ب(

اب              1-2-12 تعادة الوضع الس ق في  تجميع وتوزيع دراسات الحاالت عن الطرائق والجوانب االقتصادية الس
 .األنظمة اإليكولوجية الجبلية المتدهورة ، إعادة إنعاش األنواع الجبلية المعرضة لألخطار 
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 تعزیز االستعمال المستدام للموارد البيولوجية الجبلية  : 3-1الغایة 

 األعمال 
ا             1-3-1 ت آسب العيش     تعزيز الممارسات المستدامة في استعمال األراضي وادارة موارد المياه فيما يتعلق باحتياج

ة ،                     (للبشر   اه الداخلي ة ، مصائد األسماك في المي اء المائي ة األحي الزراعة ، تربية الحيوان ، الحراجة ، تربي
ة          ) إلخ تدام في ظل االتفاقي ادية لالستعمال المس ونهج   / 39في األنظمة اإليكولوجية الجبلية مع المبادئ اإلرش

 .2األنظمة االيكولوجية

ز الممارس   1-3-2 ات       تعزي دى مجتمع ا ل املة م ي استعمال األراضي ، ش تدامة ف ات المس ات والتكنولوجي ات والتقني
ظ             بيل الحف ي س ات ، ف اس المجتمع ى أس ة عل ة اإلدارة القائم ا ، وأنظم ين منه ليين والمحلي كان األص الس

تدام   تعمال المس ماك    (واالس ات واألس يد الحيوان امًال ص دتين   ) ش ا اآلب ورا والفون وع  ) Wild(والفل ، والتن
 .البيولوجي الزراعي في األنظمة اإليكولوجية الجبلية ، بما في ذلك مكافحة اآلفات البيولوجية 

ة المتصلة               1-3-3 ة التقليدي مساندة أنشطة المجتمعات من السكان األصليين والمحليين الضالعين في استعمال المعرف
 .لوجي والتربة وموارد الماء والسفوح بالجبال ، والسيما بشأن اإلدارة المستدامة للتنوع البيو

ة الضالعة في االستعمال                1-3-4 إيجاد شراآات بين جميع أصحاب المصلحة ، شاملين المجتمعات األصلية والمحلي
 ) .3-2أنظر أيضًا الغاية (المستدام للموارد البيولوجية الجبلية 

التنوع   1-3-5 ة ب ادية المتعلق ار مشروع الخطوط اإلرش ي إط ايير ف ي ظل وضع مع ياحة ف ة الس وجي وتنمي البيول
وط    ك الخط تعمال تل ز اس ة ، وتعزي ة الجبلي ة اإليكولوجي ة لألنظم روف اإليكولوجي ًا للظ ة ، وفق االتفاقي

 /40اإلرشادية 

ي         1-3-6 ذل ف ي تب طة الت ياحة واألنش لبي للس ع الس يض الوق ؤون تخف ب ، إدارة ش ي مناس يط بيئ الل تخط ن خ م
نظمة اإليكولوجية الجبلية ، وآذلك تنمية ما يرتبط بذلك من مستوطنات ومرافق               المجاالت المفتوحة على األ   

 .بشرية

ن    1-3-7 تّمدة م افع المس م للمن داث تقاس ة إح بيل آفال ي س تدامة ، ف ياحة المس ى إدارة الس ة عل درة المحلي ز الق تعزي
 . والثقافي األنشطة السياحية بين المجتمعات المحلية ، مع الحفاظ على قيم التراث الطبيعي

درًا       1-3-8 اطًا م ك نش ادية، بوصف ذل ة االقتص ن الناحي ات م ري والحيوان ات الب تدام للنب تعمال المس ز االس تعزي
 .لإليرادات للسكان المحليين 

تويات ،  1-3-9 ع المس ى جمي اه ، عل دار المي فوح إنح ين س ي إدارة الخطوط الفاصلة ب ة ف ز ممارسات متكامل تعزي
والترابط بين أعالي األنهار واسفالها ،       نظمة اإليكولوجية واستقرار التربة على السفوح     للحفظ على سالمة األ   

 .والحماية من األخطار الطبيعية 

 

 

 

 

 

التنوع                        : 4-1الغایة   ة المتصلة ب وارد الجيني افع الناشئة عن استعمال الم افع وتقاسم المن تعزیز الحصول على المن
 الوطني حيثما یوجد ذلك التشریع البيولوجي الجبلي ، وفقًا للتشریع 

 األعمال 

                                                 
 .إن مؤتمر األطراف سوف ينظر في مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستعمال المستدام ، في اجتماعه السابع / 39

 ، 8/5التوصية (طراف على مشروع الخطوط اإلرشادية  ، قد أوصت بإن يوافق مؤتمر األ2003إن الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن في مارس  /   40
 .وسوف ينظر في تلك الخطوط اإلرشادية في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ) . المرفق 
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اة خطوط             1-4-1 ات للتقاسم المنصف مع مراع دخول في ترتيب تعزيز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية ، على ال
ا  أن         بدن االرشادية بشأن الحصول على الموارد الجينية مع مراعاة طابعها الطوعي وأنه ليس المقصود منه

 .تحل محل التشريع الوطني

ع  1-4-2 ادل          وض م الع ق التقاس ة ، لتحقي ادية العالي ة االقتص ة ذات القيم وارد الجيني ون الم يم وص ات لتقي منهجي
 .والمنصف للمنافع ، مع احترام التشريع الوطني بشأن الحصول على الموارد الجينية 

 . أو إيرادات خصوصًا للمجتمعات الهامشية/تعزيز التدابير المفيدة للحفظ من خالل إيجاد عمالة و 1-4-3

ة بصفة خاصة من خالل حفظ وصيانة                           : 5-1الغایة   ة الجبلي ة اإلیكولوجي وجي في األنظم وع البيول الحفاظ على التن
 المعرفة والممارسات التقليدیة 

 األعمال 
ى    1-5-1 ع عل ي ، والواق ل الجين ي التآآ ل ف د المتمث يض التهدي تهدف تخف تراتيجيات تس وير اس يم ووضع وتط تقي

 .مع إيالء عناية خاصة لمنشأ الموارد الجينية ) المحاصيل ، المواشى  (التنوع البيولوجي المستأنس

وع                     ) ي(8تنفيذ األحكام الواردة في المادة       1-5-2 ة التن ام في اتفاقي ا من أحك ا يتصل به ة وم ة التقليدي بشأن المعرف
 .البيولوجي ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية 

ظ و  1-5-3 ذ ممارسات االستخحف اق وتنفي تدام   تطوير وإحق ةدام المس وارد الجيني ات للم وان والكائن ات والحي  للنب
 .الحية الدقيقة ، على مستوى األنواع واآلواهل والمجتمعات 

ات       1-5-4 ات وعملي ن ممارس ه م ا يملكون ليين وم كان األص دى الس ودة ل ة الموج ة المعرف ظ وحماي رام وحف احت
 .وجي وتقاسم  المنافع وتكنولوجيات لكفالة الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول

 

 

 وسائل التنفيذ في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع :  من البرنامج 2العنصر 

 تعزیز اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي   : 1-2الغایة 

 األعمال 
وافز الضارة و 2-1-1 ة الح ين ومعالج ذ اتف /تب ل تنفي ن أن تعرق ي يمك ات الت ي أو السياس وجي ف وع البيول ة التن اقي

 .األنظمة اإليكولوجية الجبلية ، مع مراعاة مقررات مؤتمر األطراف بشأن التدابير الحافزة 

ى                      2-1-2 اظ عل د  للحف ى وجه التحدي وضع وتطبيق حوافز مناسبة وآليات السوق وآليات تعويضية، مخصصة عل
 .سلع وخدمات األنظمة اإليكولوجية الجبلية

وع األنشطة  2-1-3 ز تن ي تعزي وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس اندة للحف رادات ، مس در إي ي ت الت
ة من خالل                    اطق الجبلي روة االقتصادية ، أي داخل المن ق لتقاسم الث ك طرائ والستئصال الفقر ، ويشمل ذل

اطق ، من خالل                 ين شتى المن ة واألر        " خطط إقليمية إنمائية وخطط ب ين األراضي المرتفع د ب اضي  التعاق
  /41"المنخفضة

وع    2-1-4 باب ضياع التن ة ألس ة ودون الوطني ة وطني ات علمي ام بتقييم ة بالقي م والسياس ين العل رابط ب ين الت تحس
ي     البيولوجي ، شاملة وضع توصيات للسياسة العامة في سبيل تخفيض معدل ضياع التنوع البيولوجي الجبل

  .2010بحلول عام 

                                                 
في " لجبال التقييم العالمي للتنوع البيولوجي ل" أن هذا المفهوم قد وضعه البروفيسور آريستيان آورنر ، أستاذ علم النبات بجامعة بازل ورئيس  /  41

إن مفهوم التعاقد بين األراضي المرتفعة واألراضي :  ، على النحو اآلتي 2003بيانه الرئيسي الذي ألقاه في االجتماع الثامن للهيئة الفرعية في مارس 
كون سكان المناطق العليا فموجب هذه المفهوم ي. المنخفضة ينشئ مسؤوليات مشترآة بين من يقطنون األراضي العليا ومن يقطنون األراضي السفلي 

في أعالي الجبال لتخفيض الوقع المحتمل حدوثه على سكان المناطق المنخفضة وفي مقابل ) landscape(مثًال مسؤولين عن العناية بالمناظر الطبيعية 
الطعام وموارد (في األراضي المنخفضة هذه الخدمة قد يستطيع سكان المناطق المنخفضة أن يّزدودا سكان المناطق العليا بمنتجات الحقول المزورعة 

 ) .أخرى 
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اج ح    2-1-5 ن إدم غ ع دابير أداء والتبلي ع ت رامج      وض ي الب تدام ف تعماله المس ي واس وجي الجبل وع البيول ظ التن ف
 .المؤسسية ، شاملة السياسات القطاعية واألطر القانونية واالقتصادية 

ي ، خصوصًا                    2-1-6 وجي الجبل التنوع البيول ق ب تعزيز القدرة القانونية والمؤسسية على تنفيذ برنامج العمل المتعل
لمؤسسات وغيرها من مجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة  من خالل نقاط اتصال وطنية ومن خالل ا     

ة           ذ األنشطة الداخل بالموضوع، واآلليات التي تسمح بالتنسيق بين السلطات المسؤولة عن القطاعات في تنفي
 .في مجاالت مسؤوليتها

يعية ،  وضع وتنفيذ االستراتيجيات القانونية والسياسية لتخطيط استعمال األراضي على صعيد المناظر الطب            2-1-7
ين أعالي                        ات ب ى العالق ز عل وجي ، ومع الترآي رابط اإليكول ة والت مع مراعاة عناصر السالمة اإليكولوجي
ل استعمال األراضي        األنهار وأسفالها ، ومنع ضياع التنوع البيولوجي الجبلي بسبب التجزئة وبسبب تحوي

 .إلى استعماالت جديدة 

دابير التواؤم        2-1-8 دمي والت ببها البشر ،                 مساندة التخطيط التق ة والتي يس ة لتخفيض التعرض للمخاطر الطبيعي ي
ة                 اظر الطبيعي ى المن ي وعل وجي الجبل ة والمجتمعات    ) landscape(ولها وقع ضار على التنوع البيول الثقافي

 .المحلية 

رامج والمشروعات               2-1-9 تشجيع تنفيذ تقييمات الوقع البيئي واالجتماعي على المستويات القطاعية ومستويات الب
ي ،               . وجي الجبل وع البيول ى التن ة االقتصادية عل ع السلبي للتنمي  وينبغي مراعاة الوقع التراآمي ، لمنع الوق

وجي في تشريع أو                 6/7بتطبيق المقرر     ألف الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن إدماج قضايا التنوع البيول
 .عمليات تقييم الوقع البيئي وفي تقييـم الوقع االستراتيجي 

اطق                2-1-10 ة بالمن ة المتعلق رامج المؤسسات المالي ادماج جوانب التنوع البيولوجي للجبال في سياسات وب
 .الجبلية

وط         . 2-1-11 ن خط اف م دد آ ال بع ظ الجب ة بحف ة المتعلق ادية الوطني ات االقتص ين الميزاني ز وتمك تعزي
 .الميزانية لتحقيق التنفيذ النشط لبرنامج العمل

  األمين التنفيذي األنشطة المساندة من جانب
ة             2-1-12 ود الدولي ي الجه ات ف ل الممارس ة بأفض االت الخاص ات الح ع دراس ة وتوزي ع ومراجع تجمي

تدام                والوطنية لتعزيز اإلطارات القانوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي في سبيل الحفظ واالستعمال المس
 .لمعلومات وغيرها من الوسائل المالئمة للتنوع البيولوجي الجبلي ، مثًال من خالل آلية غرفة تبادل ا

ارات في                2-2الغایة  احترام وحفظ وصيانة ما لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معرفة وممارسات وابتك
 المناطق الجبلية 

 األعمال 
ي ، واألنظم      2-2-1 وجي الزراع وع البيول ودة للتن تويات الموج ى صون المس ة إل طة الرامي ذ األنش ز تنفي ة تعزي

ن        ادر لألم ة مص ة وآفال ب المحلي ة المطال دمات ، لتبلي لع وخ ن س وفره م ا ت ة ، وم ة الزراعي اإليكولوجي
 .الغذائي 

د وممارسات                      2-2-2 ة من تقالي اطق الجبلي ين في المن دى المجتمعات السكان األصليين والمحلي احترام وتفهم ما ل
ارفهم وممار         اتهم ومشارآتهم ومع ق تستوعب احتياج تهم في سبيل الحفظ واالستعمال      مستدامة ، بطرائ س

ادة  (المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي     ررات صادرة        ) ي(8مع مراعاة الم ا من مق ا يتصل به ة وم لالتفاقي
 .عن مؤتمر األطراف وبرامج العمل 

رار            2-2-3 ين في صنع الق تعزيز تشغيل الشبكات والعمل التعاوني ومشارآة مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 .ء عناية خاصة لتمكين النساء في سبيل صون التنوع البيولوجي الجبلي واستعماله المستدام مع إيال

تشجيع نزع الالمرآزية وتعزيز الحصول على المعلومات في سبيل المشارآة الكاملة وإشراك المجتمعات                2-2-4
 .ية األصلية والمحلية في القرارات التي تؤثر فيهم فيما يتعلق باألنظمة اإليكولوجية الجبل

تعزيز تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحسين وسائل العيش الجبلية ، واستئصال الفقر ، وصون الهوية الثقافية ،                  2-2-5
 .في سبيل تحقيق االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي 
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ول                2-2-6 ة، بقب ا   وضع تدابير لبناء القدرة وتقاسم المنافع في سبيل تسهيل إشراك المجتمعات األصلية والمحلي  منه
 .على أساس علم مسبق ، في اإلدارة والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي 

ة            3-2الغایة  ات تعاوني اد اتفاق اطق            . إیجاد تعاون إقليمي وعابر للحدود ، وإیج ى حفظ المن يم ومعالجة الحاجة ال وتقي
 .للعمليات الدینامية الطبيعية

 األعمال 
با، واستراتيجيات لألنشطة                    تعزيز التعاون المتكام   2-3-1 ك مناس ان ذل انده تشريع اذا آ ل العابر للحدود ، الذي يس

ل        . المستدامة على المناطق الجبلية    ـة المحددة مث ة القضايا المواضيعي ات التعاوني وينبغي أن تغطي الترتيب
ة  اظر الطبيعي فوح أنح   ) landscape(المن ين س لة ب وط الفاص ة والخط ة وألراضي الرطب اه والترب دار المي

دة       اة اآلب ة وإدارة الحي اطق المحمي دين والمن ي ، والتع ي المراع ات  ) Wildlife(وأراض ة والغاب والزراع
 .والنقل والطاقة والسياحة 

رات      2-3-2 ادل الخب ة وتب ال البحث واإلدارة التواؤمي ي مج دود ف ابر للح ي والع اون اإلقليم اندة التع ز ومس تعزي
ي  لتحسين الحفظ واإلدارة للتنوع الب     ) GMBA(يولوجي الجبلي ، مثًال التقييم العالمي للتنوع البيولوجي الجبل

 ) .ICIMOD(والمرآز الدولي للتنمية الجبلية                           المتكاملة 

يلة للحد من النزاعات البشرية                   2-3-3 ي آوس ع        (تعزيز تقييم وحفظ التنوع البيولوجي الجبل ثًال من خالل مرات م
 ) .peace parks() السالم 

ات       2-3-4 ن االتفاقي ا م وجي وغيره وع البيول ة التن ل اتفاقي ي ظ ل ف رامج العم ين ب اون والتضافر ب ز التع تعزي
ة             ة الغازي واع الغريب دود واألن ابر للح ث الع ّحر والتلوي اخ والتص ر المن أن تغي ة بش ات العالمي واالتفاق

وع             واألراضي الرطبة واألنواع المهددة باألخطار ، مع ال        ة والتن ة الجبلي ى األنظم ترآيز بصفة خاصة عل
ة       . البيولوجي الجبلي  بما في ذلك من خالل برامج عمل مشترآة، وأيضا تعزيز التعاون مع الشراآة الدولي

 .للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية، واالتفاقيات االقليمية بشأن الجبال

ة واألراضي المنخفضة    ال" تشجيع وضع منهجيات جديدة وآليات جديدة مثل    2-3-5 " تعاقد بين األراضي المرتفع
 .لتنفيذ االتفاقات التعاونية التي تساند التنوع البيولوجي الجبلي وتوفير السلع والخدمات 

 مساندة أعمال الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع :   من برنامج 3العنصر 

 .لوجي الجبلي ورصده وتقييمه تطویر العمل بشأن تبين التنوع البيو  1-3الغایة 

 األعمال 
 .تعزيز رصد المناطق المعرضة للمخاطر بفعل تغير المناخ  3-1-1

وع                3-1-2 تدام للتن ة ، في سبيل الحفظ واالستعمال المس اطق ذات األولوي ال في المن القيام بدراسات مسحية للجب
واع      وهذه الدراسات ينبغي أن تنظر في قوائم الجرد على المستو         .البيولوجي الجبلي    ى الجيني ومستوى األن

 .واألنظمة اإليكولوجية 

ة                      3-1-3 ة لألنظم يم األلفي ة للتصنيف ، وتقي ادرة العالمي ل المب تطبيق برامج العمل المتصل بالمبادرات العالمية مث
 .اإليكولوجية والبرنامج العالمي لألنواع الغازية ، آلما آان ذلك مناسبًا 

 .ولوجي للجبال مساندة عمل التقييم العالمي للتنوع البي 3-1-4

ة                      3-1-5 ارير الوطني ك من التق ر ذل وجي وغي التنوع البيول ة ب استعمال استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلق
 .في ظل االتفاقية ، في سبيل رصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي 

وع              2-3الغایة  ى       تحسين المعرفة والمنهجيات لتقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في التن ي ، عل وجي الجبل البيول
 أساس المعلومات المتاحة 

 األعمال 
ة   3-2-1 ة واجتماعي ة وأحيائي رات ال أحيائي اد مؤش ة  –إيج ي األنظم ر ف ائم والتغي ع الق ن الوض ادية ع  اقتص

 .اإليكولوجية الجبلية 
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بًا       –وضع واختيار معايير دولية وإقليمية ووطنية وآذلك         3-2-2 ى   مؤشرات يمكن تحويله     – إذا آان ذلك مناس ا إل
دى                            ا ل ة بشأن الرصد والمؤشرات وم اة عمل االتفاقي ي ، مع مراع وجي الجبل آميات ، بشأن التنوع البيول

 .مجتمعات السكان األصليين والمحليين من معرفة ، مع أية خبرة أخرى بشأن اإلدارة المستدامة للجبال 

ة                  3-2-3 ا األنظم ي توفره ة الت ة للخدمات اإليكولوجي إدارة األراضي، في     وضع منهجيات إلعطاء قيم ة ب المتعلق
 . سبيل إيجاد آليات للحفز االقتصادي ، لتعويض المجتمعات الجبلية الفقيرة والمعرضة لألخطار 

المي                 3-2-4 تقييم وتصحيح الوضع المتغير للتلويث المحلي والتلويث على المدى الطويل ، وقضايا تغير المناخ الع
 .جبلية ، مع االهتمام الخاص باألنظمة اإليكولوجية ال

تعمال             3-2-5 ات إدارة اس ر ممارس ن تغي ئة ع وجي ، الناش وع البيول ى التن ار عل ة واآلث ة التجزئ يم ومعالج تقي
 . األراضي ، مثًال التخلي عن األراضي والتعدين 

ة                    3-2-6 ى األنظم اطق المفتوحة عل ذل في المن ي تب ياحة واألنشطة الت تقييم ومعالجة الوقع اإليجابي والسلبي للس
 .بلية اإليكولوجية الج

ات   3-2-7  التقييم والتصدي للعمليات الديناميكية الطبيعية في األنظمة االيكولوجية وللحاجة الى حماية المناطق للعملي
 .الديناميكية الطبيعية

ا          3-2-8 ال ووظيفته ة للجب ة االيكولوجي  وضع أنظمة للرصد استنادا الى مؤشرات رئيسية للتغيرات في هيكل األنظم
ات           مع مراعاة المعرف   ال والعملي ى األعم ا في مجال الرصد باالضافة ال ة التخصصية واألنظمة القائمة حالي
 .بشأن المؤشرات

وع            3-3الغایة  د التن حيح ورص يم الص بيل التقي ي س ات ف ات والمعلوم ؤون البيان ة إلدارة ش ة التحتي ين البني تحس
 . البيولوجي الجبلي وإیجاد وتطویر ما یتصل به من قواعد البيانات 

 األعمال 
ن     3-3-1 تفادة م ع االس ي ، م وجي الجبل وع البيول وطني لرصد التن ى الصعيد ال ة عل درة التقني ين الق ز وتحس تعزي

د    ة قواع املة تنمي وجي ، ش وع البيول ة التن ة التفاقي ات التابع ادل المعلوم ة تب ة غرف ا آلي ي توفره الفرص الت
 .لعالمي ، لتسهيل التبادالت البيانات المتربطة بتلك الغرفة ، آما يلزم ذلك بالمقياس ا

ا         -حسب ما تراه األطراف مناسبا      –تعزيز، الوصول الحر     3-3-2  الى المعلومات القائمة بشأن التنوع البيولوجي وم
التنوع             ة ب ة المتعلق ابع لالتفاقي ة الت ت المقاص ة بي الل آلي ن خ م م ات، والتقاس د البيان ن قواع ا م ل به يتص

 .ئمةالبيولوجي وغير ذلك من الوسائل المال

تشجيع وضع الخرائط وقوائم الجرد للتنوع البيولوجي وللتغيرات في استعمال األراضي ، باستعمال قواعد                  3-3-3
ة  ة والعادي ات الرقمي د  (البيان ن بع عار ع ة باالستش ات الجغرافي ام المعلوم راض  ) نظ ة األغ بيل خدم ي س ف

 .العلمية ولمساندة صنع القرار 

 فيذي النشاط المساند من جانب األمين التن
  .3-3تعزيز قدرة آلية غرفة تبادل المعلومات على تسهيل تنفيذ الغاية  3-3-4 

وجي                           4-3الغایة  التنوع البيول ة ب درة المتعلق اء الق اون التقني والعلمي واالشكال األخرى من بن تحسين البحث والتع
 .الجبلي  
 األعمال 

ر          القيام ببحوث طويلة األجل عن القدرة التواؤمية لألنواع        3-4-1 رة في التغي  آي تتواءم مع الظروف البيئية المتغي
 .المناخي العالمي أوالتغير الناشئ عن فعل البشر ، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي 

ة، مع النظر            3-4-2 ة اإليكولوجي ة األنظم ي ووظيف وجي الجبل وع البيول القيام ببحوث أساسية عن دور وأهمية التن
 .ية وهيكلها ووظائفها وعملياتها وخدماتها إلى مكونات األنظمة اإليكولوج

تقرار          3-4-3 امي الس اتي الح اء النب وع الغط ة ، وتن وجي للترب وع البيول يم دور التن ث لتقي اندة البح ع ومس وض
ادي التآآل                  ل تف اه ، مث ارات   بفعل البشر   ولسالمة المناطق الجبلية وحماية الخط الفاصل إلنحدار المي  والهي

 . األرضية واالفالنشات 
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دان ذات                         ال 3-4-4 ين البل ة مشترآة ب وم ذات أهمي ة في البحث والعل رامج تعاوني اد ب ات وإيج شروع في وضع آلي
 . ثقافية متشابهة –الجبال ، خصوصًا بين البلدان التي لديها مشاآل مشترآة وظروف اجتماعية 

ا                   3-4-5 نظم االقتصادية لألخط تدامة وتعرض ال ة المس ة بشأن التنمي دان     تعزيز تبادل الخبرات والمعرف ين البل ر ب
 . الثقافية والمجتمعات للمخاطر–ذات الجبال ، مع مراعاة تعرض النظم االجتماعية 

ي ، وفي                        3-4-6 وجي الجبل وع البيول رامج بحث اساسية بشأن التن م وب روع العل ين عدة ف القيام ببرامج مشترآة ب
ة بصفة       ترابط بهيكل األنظمة اإليكولوجية ووظائفه ، شاملة اإلدارة التي تعتمد على ال            مجتمعات ، مع العناي

خاصة بالمناطق اإلنتقالية التي تربط بين األنظمة اإليكولوجية لألراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة ،               
 .والممرات ) buffer areas(مثل المناطق االنتقالية والنقاط الساخنة ومناطق امتصاص الصدمات 

ائمين    3-4-7 د الق رص للبحث والرص ز الف درة وتعزي اد الق وع    إيج ظ التن بيل حف ي س ات ف اس المجتمع ى أس  عل
 .البيولوجي الجبلي وتوفير منافع أآبر لمجتمعات سكان الجبال 

ائج     3-4-8 ل لنت ال األمث تخدام الفع ق االس وث وتحقي ات البح د أولوي ة تحدي يق بغي ة للتنس ة وتقني ات علمي  وضع آلي
 .البحوث 

  أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
ة         استكشاف من 3-4-9 ة المائي ة الكهربائي د الطاق اه وتولي اطق استجماع المي افع غطاء نباتي متنوع وسليم تمامًا في من

 .واإلعراب عن ذلك بمقادير آمية 

 .تعزیز تربية الجماهير ومشارآتها وتوعيتها فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي    5-3الغایة 
 األعمال 

ة  تعزيز األنظمة التعليمية وبناء القد   3-5-1 رة المفصلة تفصيًال يالئم ظروف محددة في األنظمة اإليكولوجية الجبلي
، مثل عقد الورش وتنظيم المناهج التدريسية ، والجوالت الدراسية والتبادالت بين المجتمعات والمعلومات             

ة  التي تصدر عن أتفاقية التنوع البيولوجي ، والجهود التعليمية وجهود  النشر ، بما يتمشى والمبادرة    العالمي
 ) . الصادر عن مؤتمر األطراف 6/19المقرر (لالتصال والتربية والتعليم وتوعية الجمهور 

ة وممارسات    3-5-2 ة من معرف ات األصلية والمحلي دى المجتمع ا ل الي لم ي واالحتم هام الفعل وعي باالس ادة ال زي
ق ا  ي ، أي توثي وجي الجبل وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ارات للحف وجي ووضع وابتك وع البيول لتن

 .قوائم جرد على مستوى آل مجتمع وعلى المستويات األخرى المالئمة 

التنوع                   3-5-3 ة ب ة المتعلق رام والمعرف تشجيع تنفيذ أنشطة السياحة المستدامة التي ترمى إلى تعزيز التوعية واالحت
 .البيولوجي الجبلي شاملة معرفة المناظر الطبيعية المحلية والثقافية 

 .شر المعلومات بشأن التفاعل بين األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة زيادة ن 3-5-4

 .زيادة تعزيز تثقيف النساء وتعزيز دورهن في حفظ المعرفة التقليدية ونشرها  3-5-5

ي      3-5-6 ال ف ة    للجب ة االيكولوجي اهمة األنظم ة ومس ين بأهمي ات والمخطط انعي السياس ين ص ز االدراك ب  تعزي
 .برامج استئصال الفقر

ة                      3-5-7 ك، ضمن أمور أخرى، من خالل حمل ال وذل وجي للجب وع البيول زيادة االدراك الواسع النطاق بقيم التن
  .للتوعية العامة على المستويين الوطني والمحلي

اق       6-3الغایة  ا في                   (Validadion)تعزیز ایجاد واحق ة ، بم ة الجبلي ة االیكولولوجي ات مالئمة لألنظم ل تكنولوجي   ونق
ادة من                    ) ي(8تكنولوجيات السكان األصليين وفقا للمادة      لك  1ذ ك الم ا یتصل بتل وجي وم التنوع البيول ة ب ة المتعلق من االتفاقي

 .أحكام
الحفظ واالستعمال           /  42تنفيذ برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا      1-6-3األعمال  ة ب ا خاص للشؤون المتعلق الء انتب مع اي

 .الجبليالمستدام للتنوع البيولوجي 

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
                                                 

 . سنظر فيه مؤتمر األطراف في إجتماعه السابع  /  42
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 .توثيق أفضل الممارسات والتكنولوجيات المالئمة والنهوج االبتكارية في ادارة شؤون التنوع البيولوجي 3-6-2

ة،        3-6-3 ارات المالئم ات واالبتك دث التكنولوجي ى أح راف عل وفير حصول األط لة ت ات ذات الص ع المنظم اون م ي تع  ف
 .ولوجي الجبليالمتصلة بالتنوع البي

 ) )هـ(إلى ) أ (8المواد ( المناطق المحمية  - 24
رة         33-4 و   1        إن الفقرات    أخوذة من الفق ي م رر اآلت ة    6 من مشروع المق ة الفرعي أخوذة من التوصية    – من الهيئ  9/4 م

ها   من التوصية  5 و 4 فهما تكرار للفقرتين 3 و 2أما الفقرتان . الصادرة عن الهيئة الفرعية   أخوذ من المرفق     . نفس والمرفق م
رة    ًا للفق دت وفق ي أع ة الت اطق المحمي أن المن ذي بش ين التنفي ذآرة األم ا 7بم ية                            ذاته ن التوص  م

)UNEP/CBD/COP/7/15 ( 

 : إن مؤتمر األطراف يقرر 

ة             يؤيد )1( دابير خاصة             أن الجهود الرامية إلى إنشاء وصيانة أنظمة من المناطق المحمي اذ ت ا اتخ اطق يقتضي األمر فيه ومن
ادة         ة ذات الصلة                      8لحفظ التنوع البيولوجي بما يتمشى والم واد االتفاقي ره من م ع الطبيعي وغي  بشأن الحفظ داخل الموق

ذلك                    في  بالموضوع ، هي جهود جوهرية لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة ، في سياق نهج األنظمة اإليكولوجية ، واإلسهام ب
ق هدف  ة   2010تحقي ة للتنمي ة العالمي ذ القم ة تنفي ي خط وجي وف وع البيول ة التن تراتيجية التفاقي ة االس ي الخط وارد ف  ال

 المستدامة، وفي تحقيق التنمية المستدامة وادراك غايات األلفية للتنمية،

اإلجتماع التاسع للهيئة الفرعية بأن      بمناسبة   /43 يرحب باإلرتباط الذي تعهدت به شراآة المنظمات الدولية غير الحكومية          )2(
ة ،                              ة بموجب اإلتفاقي اطق المحمي امج العمل بشأن المن ذ برن ة لتنفي ا الالزم ة وغيره ة والتقني اندة المالي تورد وتعبئ المس

دف   ق ه ي تحقي ذلك ف هم ب رر 2010فتس اًال للمق ة  6/26 إعم ات الحكومي ة األخرى والمنظم االت المانح دعو الوآ  ، وت
 . لقطاع الخاص وغيرها إلى تقديم تعهدات مماثلة الدولية وا

االت                          )3( ة من الوآ ة ومكون اطق المحمي ة بالمن ة متعلق يرحب أيضًا باإلقتراح المقدم من نفس الشراآة إلنشاء شراآة تعاوني
اند داء مس ع إس امج العمل م ي تشغيل برن هم ف ي يمكن أن تس ة الت ر الحكومي ات الغي ام والمنظم ي القطاع الع ة ف ة الداخل

 . مرآزة ومنسقة لبناء القدرة وتعبئة تمويل إضافي وغير ذلك من ضروب المساعدة 

ق                       [ )4( امج العمل الحالي المتعل ة لبرن التزام األطراف باألهداف والجداول الزمني ة القضاء ب أن ينظر في خيارات عن آيفي
 / 44]بالمناطق المحمية ونظام شامل 

رنامج العمل بشأن المناطق المحمية في سياق ما لديها من أولويات واحتياجات    بأن األطراف ينبغي أن تنفذ ب      أن يعترف [  )5(
ة                . وطنية   وينبغي أن تحظى األنشطة التي تنفذها األطراف داخليًا بأولوية قائمة على أساس االحتياجات القطرية واإلقليمي

ة بقضايا المن             دى األطراف من           المحددة وعلى أساس القرار والتشريع والظروف واألولويات المتعلق ا ل ة وم اطق المحمي
ة             . مناطق محمية وطنية واستراتيجيات في مجال التنوع البيولوجي          ه عالق وأدراج أحد األنشطة ال يعني أن هذا النشاط ل

 ].أو أهمية لجميع األطراف 

د[  )6( داف      أن يؤآ ه األه ن أن توضع في ًا يمك ارًا مرن ا إط ا باعتباره ر إليه ب أن ينظ داف يج ى أن األه ة و عل أو / الوطني
 .اإلقليمية وفقًا لألولويات وللقدرات الوطنية ومع مراعاة الفروق بين المناطق المحمية الموجودة في مختلف البلدان 

 في الخطط   – حسب مقتضى الحال    –أو إقليمية وأن يدرجها / األطراف والحكومات إلى وضع أهداف وطنية وأن يدعو  )7(
 ا في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛والبرامج والمبادرات ذات الصلة ، بم

دن أ )8( دان ذات        يؤآ غيرة والبل ة الص ة الجزري دول النامي ة وال دان النامي ي البل ًا ف درة خصوص اء الق ى بن ة إل ى الحاج  عل
 . االقتصاد االنتقالي ، لتمكينها من تنفيذ برنامج العمل 

ذ     األطراف والحكومات األخر   أن يدعو  )9( ى واآللية المالية وآليات التمويل إلى إسداء مساندة وافية وفي أوانها الصحيح لتنفي
ة الصغيرة واألطراف                   ة الجزري دول النامي وًا وال برنامج العمل خصوصًا من جانب البلدان النامية والسيما أقل البلدان نم

 .]ذات االقتصاد االنتقالي 

                                                 
43 / BirdLife International, Conservation International, The Nature Conservancey, Wildlife Conservation Society, 
WWF, and World Resources Institute.  

 .لوارد بين أقواس معقوفة يعني أنه لم يحدث توافق بين اآلراء بشأنه النص ا /  44
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وجي ل          أن ينوه [  )10( وع البيول ظ التن ة حف ك                   بأهمي اطق ، وذل ك المن ة ولكن أيضًا خارج تل اطق المحمي ط داخل المن يس فق
وجي                  بكفالة االستعمال المستدام لجميع الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق انخفاض محسوس في فقدان ضيات التنوع البيول

ظ ال                 2010بحلول   تعادته       ، وتبعًا لذلك أن يدعو إلى ساريًا وفقًا لجهود الرامية إلى إدماج جوانب حف وجي واس وع البيول تن
 . ]في البرامج والسياسات القطاعية 

ًة                  أن ينظر    )11( ه ، متابع اهيم األخرى المتصلة ب ة والمف وم الشبكات اإليكولوجي في خيارات في سبيل مواصلة تطوير مفه
 . المتعدد السنوات لخطة التنفيذ التي وضعتها القمة العالمية للتنمية المستدامة وللنتائج التي أسفر عنها برنامج العمل

 الوضع القائم واالتجاهات والتهدیدات للمناطق المحمية 
ب )12( ذي         أن يرح ين التنفي دها األم ي أع ة الت اطق المحمي ي المن دات ف ات والتهدي ائم واالتجاه ع الق ن الوض ائق ع  بالوث

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/5(؛ 

اطق             على أن القائمة البيانية للفئات أو واردة في المرفق األ         أن يوافق    )13( ار المن ادًا الختي ول باالتفاقية ينبغي أن تكون إرش
 .المحمية والمناطق التي يقتضي األمر فيها اتخاذ تدابير خاصة لحفظ التنوع البيولوجي 

ى أصبح حوالي                        تعترف )14( ود الماضية حت د خالل العق د تزاي المي ق ى الصعيد الع ة عل اطق المحمي أن عدد ومدى المن  ب
سة داخال في وضع المناطق المحمية ، إال أن األنظمة القائمة للمناطق المحمية ليست ذات                من مساحة أراضي الياب   % 11

دار                    غ مق صفة تمثيلية لألنظمة اإليكولوجية العالمية ، وأنماط الموائل والمناطق األحيائية ، وأن المناطق البحرية، التي يبل
دابير لملء             من مساحتها ، ممثلة بأقل مما يجب      %  1ما هو محمي منها أقل من        اذ ت ى اتخ ى الحاجة إل  بكثير، وتوافق عل

 . هذه الفجوات 

ه      تعترف  )15( وجي وقيمت وع البيول ى التن ع عل د الواق وجي وبالتهدي وع البيول ة التن دور وبقيم ة ب وعي والمعرف أن نقص ال  ب
ة                 ر الكافي تنشئ حواجز أساسية      والمساندة المالية غير الكافية وسوء تصريف األمور واالدارة غير الكفوة والمشارآة غي

 تعرقل تحقيق أهداف المناطق المحمية التي تنشدها اتفاقية التنوع البيولوجي

 . يقر برنامج العمل المقترح بشأن المناطق المحمية المرفق بالمقرر الحالي  )16(

 برنامج العمل
ة        العناصر والغايات واألهداف الواردة في برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ا           أن يقر  )17( ة الحالي لذي تتضمنه الوثيق

ات              ين المخصص والبيان راء التقني ، وأن يضع ويقر أنشطة محددة تقوم على أساس األنشطة الواردة في تقرير فريق الخب
 .المقدمة إلى االجتماع التاسع للهيئة الفرعية 

ة والساحلية ،       باء ، بشأن المناطق ال     8/3أن أية مقررات تصدر على أساس توصية الهيئة الفرعية          تؤآد   )18( ة البحري محمي
 ينبغي اعتبارها جزءًا ال يتجزأ من عمل االتفاقية بشأن المناطق المحمية ؛

اج      )19( ى إدم راف عل ًا األط ل ويحث أيض امج العم ذ برن ى تنفي ات عل رى والمنظم ات األخ راف والحكوم أن يحث األط
 لتنوع البيولوجي ؛عناصر برنامج العمل في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة با

ام               )20( اء بهدف ع دة ،       2010أن يعترف بأن التنفيذ الفعال لبرنامج العمل للوف ة إضافية وجدي ة وتقني وارد مالي  سيقتضي م
ذا الصدد                      خصوصًا للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي والدول النامية الجزرية الصغيرة ، وأن يعترف في ه

 .د به في اآلونة األخيرة مرفق البيئة العالمية بالمال الكثير الذي زّو

ادة   )21( ًا للم ين وفق ليين والمحلي كان األص ات الس راف وإزاء مجتمع ات األط ذآر أن التزام ة ) ي(8أن ي ن االتفاقي [ م
ازة األرض ،    . [ وأن يالحظ أن إنشاء وإدارة المناطق المحمية أمر يقتضي انتباهًا خاصًا            ] والتشريع الوطني   واحترام حي

 في الحاالت التي ينطبق فيها ذلك هي أشياء جوهرية في     –واالتفاق المسبق عن علم والحقوق اإلقليمية للسكان األصليين         
 ] .هذا الصدد

اطق                     أن يدعو تحث   )22( ة من المن  األطراف على وضع أهداف موجهة نحو تحقيق النتائج ، بالنسبة لمدى ما لديها من أنظم
فة التمثيلي  بة للص ة وبالنس تراتيجية     المحمي ة واالس تراتيجية لالتفاقي ة االس اة الخط ع مراع اطق ، م ك المن ة لتل ة والفعالي

ذلك أي أهداف                               ة ، وآ ة للتنمي ات األلفي تدامة وغاي ة المس ة بالتنمي ة المعني ة العالمي ذ القم ات وخطة تنفي العالمية لحفظ النب
  ؛2010ام أقرها مؤتمر األطراف لتسهيل رصد ما يحرز من تقدم نحو تحقيق هدف ع

ة    )23( بكة ذات صفة تمثيلي ق ش ة لتحقي دابير الالزم أن الت ة بش ة وتقني ة أن تضع مشورة علمي ة الفرعي ن الهيئ ب م أن يطل
ام           دف ع ي ه هام ف بيل اإلس ي س المي ، ف عيد الع ى الص ة ، عل اطق المحمي ن المن ة م ة  2010حقيقي رض الخط  ، وغ
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ذ     . االستراتيجية على المدى األطول      ا من الحكومات ، ومن                 وينبغي أن يستمد ه ا العمل من مدخالت األطراف وغيره
ائج وتوصيات  ة ، ونت اطق المحمي ة بشأن المن ة العالمي دة ذات الصلة وعمل اللجن م المتح ات األم ات واتفاقي عمل منظم

ة واألصلية ذات الصلة ، وع         IUCNالمؤتمر العالمي الخامس للـ      ة ، وعمل المجتمعات المحلي اطق المحمي مل   بشأن المن
 المنظمات غير الحكومية ؛

امج العمل وأن                    )24( ذ برن اند تنفي ة، آي يس اطق المحمي ي بالمن وح العضوية معن ق عمل مخصص مفت أن يقرر انشاء فري
 ./45يرسل تقريرا عن ذلك الى مؤتمر االطراف

ام     ]و ] 10 و 8اجتماعي مؤتمر األطراف [أن يقرر أن يقيم في   )25( ى ع ؤتمر األطراف، حت ائج   ] 2010آل اجتماع لم نت
ة      .[ االستعراض المذآور وأن يحدد الحاجة الى ما قد يقتضيه األمر من تدابير أشد صرامة              اندة المالي د من المس وإلى مزي

 ] .والتقنية 

 :يقترح أن الحاجة تدعو إلى استكشاف المهام اآلتية  )26(

ار )أ( الي البح ي أع ة ف اطق محمي اء من ل االنش ا يكف اون بم ارات للتع انون  أن يستكشف الخي ا للق  وفق
انون البحار                ع        [القابل للتطبيق، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة بشأن ق اون من جمي ة وتع وبموافق

 ].الدول الساحلية

ادة   )ب( ا للم ا وفق ة وغيره ة والمالي اندة التقني ارات المس بيل ) م (8أن يسكشف خي ي س ـ ف ن االتفاقية م
ة يشمل           اطق المحمي اطق           انشاء نظام عالمي من المن ل انشاء المن ي تعرق ة الحواجز الت ين وازال  تب

رر             ك اعاال للمق تدامة، وذل  بشأن  6/15المحمية، وازالة الحوافز الضارة لألنشطة غير القابلة لالس
 التدابير الحافزة،

تشمل معايير وخطوطا ارشادية وتعاريف السداء مساعدة لألطراف         " محفظة أدوات "أن يستحدث    ) ج(
بكات ين الش ى تب ا ورصدها   عل غ عنه ا والتبلي دها وادارته ة وتحدي اطق المحمي ة والمن  االيكولوجي

 .وتقييمها، مع االنتباه بصفة خاصة اشراك أصحاب المصلحة وآليات تقاسم المنافع

دني      )د( ع الم ة والمجتم ة والعلمي ات األآاديمي راف والمنظم ن االط واردة م ارير ال تعرض التق أن يس
ين                 وغيرها بشأن التقدم المحرز    وم االم ي يق ة، الت اطق المحمي ق بالمن  في تنفيذ برنامج العمل المتعل

 .التنفيذي بتجميعها

رر                       )27( ذا المق ذ ه ذي عن تنفي أن يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة الى تبليغ األمين التنفي
 ].2010لمؤتمر األطراف حتى عام [وتنفيذ برنامج العمل قبل آل اجتماع 

ا ،                    يعترف   أن )28( ا بينه ة فيم ة للمقارن وفير معلومات قابل ة ت ة ، وبمنفع اطق المحمي د ، للمن بقيمة نظام تصنيف دولي وحي
ة                    يرحب  عبر البلدان والمناطق ، ولذلك       اطق المحمي ة للمن ة العالمي بالجهود المبذولة في الوقت الحاضر من جانب اللجن

ـ             IUCNالتابعة للـ    يح نظام ال ة ،       IUCN ، في سبيل تنق ات المختلف  األطراف والحكومات األخرى    ويشجع  الخاص بالفئ
ة ، وأرسال معلومات تتمشى                          ا المحي ة لمناطقه اطق المحمي ات من إدارة المن ى تخصيص فئ والمنظمات ذات الصلة عل

 .المنقحة ألغراض التبليغ  .IUCNوفئات الـ 

ة من من       WDPA ومن شراآة     UNEP-WCMCأن يطلب من     )29( دة المكون ة أن نواصل وضع وتطوير            الجدي ظمات دولي
رر، وأن                    قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية آي يساعد على رصد مايحرز من تقدم نحو الهدف العام لهذا المق
ة                            ات العالمي ى قاعدة البيان ديم أحدث المعلومات ال ى تق يحث األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة عل

 .المذآورة

 .عو الشراآة المذآورة إلى إبالغ مؤتمر األطراف ما يحرز من تقدم في مساندة برنامج عمل المناطق المحمية يد )30(

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
دات                           أن يطلب  )31( ة والتهدي اطق المحمي ائم واالتجاهات في المن ذي تحديث المعلومات بشأن الوضع الق ين التنفي  من األم

 آجزء من استعراضات تنفيذ برامج العمل المواضيعية ، في تعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة        الواقعة عليها ،  
  بشأن المناطق المحمية ،IUCN، والسيما اللجنة العالمية التابعة للـ 

                                                 
 .على مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع وضع شروط التكليف المفّصلة للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية  /  45
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اندة التنفيأن يطلب )32( ات األخرى بقصد مس ات والمؤسسات واالتفاقي ع المنظم اون م ز التع ذي تعزي ين التنفي ذ  من األم
ر الضرورية ،     ات غي ادي االزدواجي ود وتف ز تضافر الجه ل ، وتعزي امج العم ي برن واردة ف طة ال ين األنش يق ب والتنس
ة رامسار لألراضي                       المي واتفاقي راث الع ة الت وإيجاد فريق اتصال مكون من المنظمات ذات الصلة ، وهي تشمل اتفاقي

 سكو واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة لتسهيل هذا الهدف ؛الرطبة وبرنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليون

  :وتطلب أيضًا من األمين التنفيذي ما يلي )33(

تجميع المعلومات الواردة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات والهيئات ذات الصلة عن       )أ(
 .لعضويةتنفيذ برنامج العمل، وارسال هذه المعلومة الى الفريق العامل المخصص المفتوح ا

ر  )ب( تدامة واستئصال الفق ة المس ة والتنمي اطق المحمي ين المن ربط ب ات ت ع ونشر معلوم وم بجم أن يق
 .وغايات األلفية للتنمية 

ات     – IUCN WCPA في تعاون مع –أن ينشئ  )ج( ى طلب ى االستجابة إل  جدوًال من الخبراء يساعد عل
ك الجدول        األطراف الحصول على عون في تنفيذ برنامج عمل المنا         طق المحمية واالستمداد من ذل

ق      ل المتعل امج العم ذ برن بيل تنفي ي س وات ف ن خط ذه م ا تتخ يم م دان ، لتقي ب البل ى طل اء عل ، بن
 .بالمناطق المحمية ، بغية تبين احتياجات تلك البلدان في مواصلة تنفيذ برنامج العمل المذآور 

 

 

 

 

 

  مرفق

 مناطق المحمية  عناصر مقترحة لبرنامج العمل بشأن ال

 مقدمة  -أوًال
ئة عن    -1 افع الناش ادل المنصف للمن م المع تدام والتقاس ظ المس ي وحف وجي داخل الموضع الطبيع وع البيول ظ التن إن حف

ة              ل الطبيعي ى جانب الحفظ      . استعمال الموارد الجينية أمر يعتمد على الحفاظ السوى لعدد آاف من الموائ ة، ال اطق المحمي والمن
ة الواسعة النطاق هي عناصر                     واالستعم ة األرضية والبحري اظر الطبيعي ال المستدام ومبادرة استعادة األوضاع السابقة في المن

ة ، مع             . جوهرية في استراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي العالمي والوطني          ة من السلع والخدمات اإليكولوجي وفر طائف وهي ت
اس                 ويمكن أن . حفظها للتراث الطبيعي والثقافي       تسهم في تخفيف وطأة الفقر بتوفير فرص عمالة آاسبة ، وتوفير سبل عيش للن

ا          ر                      . الذين يعيشون في تلك المناطق أو حوله ة لمعالجة تغي دابير متواءم اذ ت وفر فرصًا للبحث تشمل اتخ ك ت ى ذل وباإلضافة إل
ياحة  ه والس ي والترفي اخ والتثقيف البيئ دا. المن م البل ذلك وضعت معظ ة ل ة ونتيج اطق المحمي ًا للمن اطق . ن نظام بكات المن وش

رة األرضية      1وهناك أقل من .  في المئة من مساحة اليابسة 12المحمية تغطي اآلن حوالي   ى الك اطق البحر عل  من المئة من من
ز عل         . تغطيها تلك المناطق المحمية     ة أمر تكرر الترآي ذ أهداف االتفاقي ة لتنفي اطق المحمي ررات    والدور الرئيسي للمن ه في مق ي

وجي                           . مؤتمر األطراف    وع البيول ي هي التن رامج العمل المواضيعية ، الت وي في مختلف ب ة هي عنصر حي اطق المحمي والمن
ة                        ة وشبه الرطب وجي لألراضي الجاف وع البيول ة والتن اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم البحري والساحلي والتنوع البيول

 .ات والتنوع البيولوجي للجبال والتنوع البيولوجي للغاب

ى                           -2 ة إل ة الرامي اء بأهداف االتفاقي ة للوف اطق هي أدوات هام ذه المن رة ، أن ه افع آثي ة من من اطق البحري نظرًا لما للمن
ام            ول ع وجي بحل وع البيول ات المتاحة بشأن الوضع          . 2010تخفيض محسوس في معدل ضياع التن ًا ألفضل البيان ه طبق د أن بي

ائم و ة الق اطق المحمي ي المن ات ف اطق )UNEP/CBD/SBSTTA/9/5أنظر (االتجاه ة المن ة من أنظم ة الحالي بكة العالمي ، أن الش
وجي                          وع البيول ع ضياع التن المحمية ليست آافية من حيث مساحتها وجودة تخطيطها وجودة إدارتها ، لتحقيق أآبر إسهام في من

اذ خطوا          . العالمي   ى اتخ اك حاجة ملحة إل ذا هن ى الصعيد         ول ة عل اطق المحمي ة وإدارة المن ة والصفة التمثيلي ت لتحسين التغطي
 . الوطني واإلقليمي والعالمي 

ظ      -3 هيل الحف ي تس ا ف ريكة له ادرات الش ات والمب ات واالتفاقي ن المنظم ر م ع آثي ل م وجي تعم وع البيول ة التن إن اتفاقي
ة     اطق المحمي الل المن ن خ تدام م تعمال المس مل ه . واالس ـ   وتش ة لل ة العالمي ات اللجن ة  IUCNذه الهيئ اطق المحمي أن المن  بش
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)WCPA(        ؛ ومرآز رصد الحفظ العالمي التابع لليونيب)UNEP-WCMC(          ة وارد العالمي ؛ والمنظمة البحرية الدولية ، ومعهد الم
راث        ، وبرنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، واتفاقي           WWF، وهيئة حفظ الطبيعة ، والـ        ة الت ة اليونسكو بشأن حماي

ة    دواجن المائي ل لل ًا آموائ ة خصوص ة الدولي ة ذات األهمي ة األراضي الرطب المي، واتفاقي ار (الع ة رامس ظ ) اتفاقي ة حف واتفاقي
دة          ات اآلب رامج اإل                 ) wild(األنواع المهاجرة من الحيوان ات والب ة واالتفاق ة العالمي ا ، ومرفق البيئ ات المتصلة به ة  واالتفاق قليمي

 .المختلفة 

ذات   -4 ة بال اطق المحمي ات وأنشطة تخص المن ة يتضمن غاي اطق المحمي الي بشأن المن امج العمل الح وبعض . إن برن
وع                         ة ، والتن ة وشبه الرطب وجي في األراضي الجاف عناصر برامج العمل الموجودة بشأن الغابات والمياه الداخلية والتنوع البيول

ا     ة       البيولوجي البحري والس اطق المحمي ى المن ق أيضًا عل ي، وينطب رامج العمل الموجودة  في       . حلي والجبل ات وأنشطة ب وغاي
 .برامج العمل هذه ، ينبغي أن تطبق أيضًا وتنفذ حسب ما يكون األمر مناسبًا على المناطق المحمية المتعلقة بتلك األنشطة 

 يقتضي موارد مالية وتقنية     2010ي خطة تنفيذها أن تحقيق هدف       ان القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ذآرت، ف        -5
ة         ة ايكولوجي ة تمثيلي اءة وذي قيم دار بكف جديدة واضافية للبلدان النامية وأن احراز تقدم في انشاء وتستبقاء نظام عالمي شامل وي

ام  ق هدف ع ة لتحقي ة حيوي ر ذو أهمي و أم ة ه اطق المحمي ة العالمي. 2010من المن رر القم ل وق ادة تموي ا بزي ة يتضمن التزام
ة ويشمل               ة والدولي وارد الوطني ا من الم االنشطة في هذا المجال واالعتراف بأن التمويل العام لهذا الغرض ينبغي يتضمن مزيج

 DEBT FOR(الطائفة الكاملة من أدوات التمويل الممكنة مثل التمويل من القطاع العام، والدين الناشئ عن التبادالت في الطبيعة 
NATURE SWAPS (              ى ة والضرائب والرسوم عل اطق المحمي ا المن ي تؤديه ل من القطاع الخاص وأجر الخدمات الت والتموي

  .المستوى الوطني لالستعمال الخدمات االيكولوجية

 الغرض اإلجمالي ومدى برنامج العمل  -ثانيًا
ا    -6 و مس ة ه اطق المحمي أن المن ل بش امج العم الي لبرن بكات   إن الغرض اإلجم ن ش المي م ام ع تبقاء نظ اء واس ندة انش

ة المطاف هي         . المناطق المحمية، يكون شامال ومدارا بكفاءة وذا صفة تمثيلية من الناحية االيكولوجية            وستكون النتيجة في خاتم
الل تنفي       ن خ وطني م وطني ودون ال دولي وال عيد ال ى الص وجي عل وع البيول ياع التن واء ض ًا س ًا محسوس ذ أن تخفض تخفيض

اند أهداف                   ا يس تدامة ، مم ة المس ر والتنمي وجي ، واإلسهام في تخفيف وطأة الفق وع البيول ة التن األهداف الرئيسية الثالثة التفاقي
 . الخطة االستراتيجية لالتفاقية وخطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وغايات األلفية للتنمية 

ن -7 ألف م ل يت امج العم ا  إن برن ا بينه آزرة فيم ون مت ا أن تك ة مقصود منه ة عناصر مترابط ك .  ثالث م وضع ذل د ت وق
ن       ا م ودة  وغيره ل المواضيعية الموج رامج العم ع ب ر الضرورية م ة غي ادي االزدواجي ى تف ة إل اة الحاج ع مراع امج م البرن

ز تضافر الج            ة       المبادرات الجارية في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وفي سبيل تعزي رامج المنظمات الدولي ود والتنسيق مع ب ه
وتشجع األطراف على أن تطبق ، حيثما يكون األمر مناسبًا ، أهدافًا وأنشطة من برامج العمل المواضيعية         . المختلفة ذات الصلة    

 . هذه ، والعمل المتعلق بالقضايا المشترآة بين عدة  قطاعات

ة        إن عمل االتفاقية بشأن المناطق المحمية يأ       -8 ة هو     . خذ في الحسبان نهج األنظمة اإليكولوجي ة اإليكولوجي ونهج األنظم
ة                     اطق  . اإلطار األولي للعمل في ظل االتفاقية ، وتطبيقه من شأنه أن يساعد على تحقيق توازن بين أهداف االتفاقية الثالث إن المن

ات المحددة             المحمية ذات االستعمال المتعدد المطبقة في سياق نهج األنظمة اإليكولوجي          ق الغاي ة ، يمكن مثًال أن تساعد على تحقي
ة       وارد الجيني تعمال الم ن اس ئة ع افع الناش ادل والمنصف للمن م الع تدام والتقاس تعمال المس ظ واالس ال الحف ج . المتصلة بك ونه

ية األرضية والبحرية األوسع    األنظمة اإليكولوجية يوفر إطارًا يمكن في سياقه فهم العالقة بين المناطق المحمية والمناظر الطبيع             
ة    . نطاقًا ، ويمكن في هذا اإلطار تقييم السلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية            إن إنشاء وإدارة أنظم وباإلضافة إلى ذلك ف

ل يجب أ                         ة ، ب ارات الوطني ط في ضوء االعتب ه فق ة ال ينبغي أن ينظر في ة اإليكولوجي ن المناطق المحمية في سياق نهج األنظم
ة         ياق األنظم ي س ة ، ف دود الوطني ن الح د م ى أبع لة بالموضوع إل ة المتص ة اإليكولوجي د األنظم ا تمت ًا ، حيثم ه أيض ر في ينظ

ة          . اإليكولوجية والتنوع البيولوجي آله      وهذه هي حجة قوية تساند المناطق المحمية العابرة للحدود ومناطق أعالي البحار المحمي
. 

ل مقصود -9 امج العم تهدفة وخطوات   إن برن ات مس ة ذات غاي ل وطني رامج عم اد ب ى إيج اعد األطراف عل ه أن يس  من
ها        ن قياس ة يمك ات متوقع دخالت ومخرج ة وم ر زمني ددين وأط اعلين مح ات    . وف ن الغاي اروا م راف أن يخت تطيع األط ويس

ا و   ًا للظروف    /والخطوات المقترحة في برنامج العمل الحالي ، ويحوروه ا وفق ًا     أو يضيفوا إليه ة الخاصة ووفق ة والمحلي  الوطني
التنوع           . لمستوى التنمية لديها     ة ب ة المتعلق ة لالتفاقي ة اإليكولوجي وتنفيذ برنامج العمل هذا ينبغي أن يأخذ في الحسبان نهج األنظم

وجي  افع . البيول اليف والمن الزم التك در ال ى أن تراعي بالق ة ، تشجع األطراف عل ل الوطني رامج العم ذ ب ي تنفي ة وف  االجتماعي
ات المناسبة     . واالقتصادية والبيئة لمختلف الخيارات     وباإلضافة إلى ذلك تشجع األطراف على أن تنظر في استعمال التكنولوجي
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ا             ات مناطقه ومصادر التمويل والتعاون التقني آي تكفل، من خالل خطوات مناسبة ، وسائل التصدى للتحديات الخاصة ومتطلب
 . المحمية 

در                       مع مرا  -10 وازن يراعي بالق ة بشكل مت اطق المحمي ام بعمل بشأن المن ى القي ة والحاجة إل ة لالتفاقي عاة األهداف الثالث
الالزم الحفظ واالستعمال المستدام والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ، قد ترغب األطراف أن تنشئ                  

 ] :ةبرنامج العمل اآلتي بشأن المناطق المحمي

 عناصر البرنامج وغایاته وتدابيره  -ثالثًا 
 . تدابير مباشرة لتخطيط أنظمة ومواقع المناطق المحمية واختيارها وإنشائها وإدارتها:  من البرنامج 1العنصر 
ة  ات   -1-1الغای ي الغاي هام ف ة آاس ة واالقليمي ة الوطني اطق المحمي ة والمن ة االيكولوجي ن األنظم المي م ام ع اء نظ ة إنش العالمي

 .المتفق عليها

دار                   2012 في المناطق األرضية وعام      2010عام   بحلول: هدف ة وي المي شامل وذو صفة تمثيلي ة نظام ع اطق البحري  في المن
ي             ا يل ة  ) 1: (بكفاءة من الشبكات االيكولوجية والمناطق المحمية، يكون مبنيا على نظام وطني وإقليمي، ويكون اسهاما في م غاي

وع                          الخطة االستر  دل ضياع التن ق تخفيض محسوس في مع ى تحقي ة ال تدامة، الرامي ة المس اتيجية لالتفاقية والقمة العالمية للتنمي
ة، و    ) 2 (2010البيولوجي في عام     تدامة البيئي تراتيجية  ) 3(غايات األلفية للتنمية، والسيما الغاية السبعة المتعلقة بكفالة االس االس
 .العالمية لحفظ النبات

ور                      :تعريف[  اطق والممرات وأحجار العب  إن أنظمة المناطق المحمية والشبكات االيكولوجية ينبغي أن تتكون من نظام من المن
ة                    ة االيكوليوجي ومناطق امتصاص الصدمات، األساسية، التي تكون مصممة ومدارة على نحو يستبقي أو يستعيد خدمات األنظم

ظ          . ومستدام للموارد الطبيعية  ويحفظ التنوع البيولوجي ويسمح باستعمال مناسب        امج العمل أن لف ومن المعترف به في جميع برن
ة واسعة من                 .  البلدان قد يعني اما الوطني أو دون الوطني في بعض        " الوطني" اين العناصر يشمل طائف اد نظام متب وينبغي ايج

ل      وال ينبغي أن تع   . مستويات الحماية وآثافات استعمال األرض، تتمشى مع أهداف الحفظ         ة ب تبر المناطق المحمية مناطق معزول
 .يجب ادماجها في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية والقطاعات األوسع نطاقا

 /46أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف 
للخيارات الرامية إلى وضع أهداف      ] تتولى البلدان زمامها    [ ، القيام بتحليالت على الصعيد الوطني       2006بحلول عام    1-1-1

ا                              للمناطق ذآر المتفق عليه ة ال ات الحفظ اآلنف اس ، وتسهم في غاي ة للقي ة وقابل  المحمية ، تكون ملتزمة بحدوث زمني
ى    ] . وإنشاء أهداف مالئمة تنطوي على مناطق محمية تقوم على أساس تلك التحليالت [ عالميًا   والتدابير المقترحة عل

ة من           الصعيد الوطني إلحراز تقدم نحو األهداف تشمل إجمالي ا         لهكتارات الخاضعة لنظام من الحماية ، والنسبة المئوي
ة            ائم في السالمة اإليكولوجي يم الوضع الق المناطق اإليكولوجية واألنماط الرئيسية من الموائل المتمتعة بالحماية ، وتقي

 .للمناطق المحمية ، وأهداف رقمية تتعلق باألنواع المعرضة للمخاطر 

ة،          2005 بصفة مستعجلة القيام بحلول    1-1-2 ة متبقي اطق طبيعي ة من ة في أي  بدراسات جدوى النشاء وتوسيع المناطق المحمي
ذلك                      د شديد وآ ا، وتكون خاضعة لتهدي دا االستعاضة عنه بيا أو يصعب ج ة نس ر مجزئ آبيرة المساحة ولم تمس وغي

د شديد والمعرضة للمخاطر والمح                د،       المناطق المحمية التي تكفل حماية االنواع الخاضعة لتهدي ع وحي صورة في موق
اطق               ة خاصة للمن اء عناي د، مع اي ى حد بعي ة ال واالنظمة االيكولوجية من المياه العذبة والبحرية التي ال تحظى بحماي

 .الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية

ول      1-1-3 يم الفجو    2005باالستمداد من المنهجيات الموجودة الختيار المواقع ينبغي أن ينتمي بحل ات في   وضع غيطار لتقي
احلية     ة والس ة البحري اطق المحمي امال المن واقليمي، ش وطني والصعيد االيك ة علىالصعيد ال اطق المحمي ة المن . أنظم

واع              ات األن ة واختالف وينبغي أن يأخذ ذلك في الحسبان المستويات المختلفة من التنوع البيولوجي أي االختالفات الجيني
اظر   ة والمن ة االيكولوجي ل واالنظم ةوالموائ ق األول    . الطبيعي ان المرف ي الحزب ذآور ف ار الم ذ االيط ي أن يأخ وينبغ

ذر               ل تع ن قبي ي م اييال الت ب المع ى جان لة، ال ة ذات الص ات الدولي ن االتفاق ره م وجي وغي وع البيول ة التن باالتفاقي
اء، وا  ة البق ى وقابلي م األدن ات الحج تهدفة، ومتطلب وجي المس وع البيول ات التن املة (لتوصيلية االستعاضة عن مكون ش

اس دم المس رات وع ة) INTACTNESS) (المم ة االيكولوجي دمات االنظم ة وخ ات االيكولوجي ي أن . والعملي وينبغ
 .يتضمن االيطار قوائم باألنواع والموائل التي يرى من الضروري أن تتخذ تدابير حفظ بالنسبة لها

                                                 
 من توصيتها 7اف آما طلبت ذلك الهيئة الفرعية في الفقرة الكالم الوارد بين أقواس معقوفة وبخط مائل قد أدرج بناء على بيانات مقدمة من األطر/  46
9/4 



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
Page 239 
 

 

رة       القيام باستعراضات على المستوى الوطني لألشكال  2006بحلول   1-1-4 ذج مبتك املة نمت ظ، ش ة للحف الموجودة واالحتمالي
ة                   لتصريف المور في المناطق المحمية التي تحتاج الى االعتراف بها وتعزيزها من خالل آليات قانونية وسياسية ومالي
ة          اطق المحمي ومؤسسية ومجتمعية، مثل المناطق المحمية التي تديرها وآاالت حكومية على مختلف المستويات، والمن

اطق              ا ا المجتمعات ومن ي تحفظه اطق الت لخاضعة الدارة مشترآة، والمناطق المحمية الداخلة في القطاع الخاص والمن
 .الحفظ التابعة للسكان األصليين والمراتع الصغيرة

ام            1-1-5 ول ع ة، بحل ا يوجد من فجوات ووضع خطط وطني ام بتقييمات لم ذآر القي ة ال تمداد من االستعراضات اآلنف باالس
دة وتوسيع                           لمل 2006 ع جدي ع النشاء مواق ار المواق ك اختي ا في ذل ة، بم ة القائم ا في االنظم م تبينه ي ت ء الفجوات الت

المواقع الموجودة واستعادة الوضع السابق واعادة تأهيل المناطق المتدهورة والمناطق نصف طبيعية، وإعادة االنعاش               
 .االنواع المعرضة للمخاطر

ق      (ق المحمية التي يكون قد تم تبينها من خالل تحليل الفجوات ، تحديد المناط 2008بحلول عام    1-1-6 د دقي ك تحدي ا في ذل بم
رائط م خ دود ورس ام ) للح ول ع تم بحل ى أن ي اطق  2010عل ن المن ة م املة وذات صفة تمثيلي ة ش ة وطني اء أنظم  انش

 .المحمية آجزء من الشبكات االيكولوجية الوطنية واالقليمية

 رة القائم على أساس فسيفساء من المناطق المحمية بوصفها أدوات لتنفيذ األنظمة   إستعمال نظام اإلدا1-1-7[

 ]          الوطنية

اط                           1-1-8[ ي تجسد أنم ين الت دة لمجتمعات السكان األصليين والمحلي ة تكون ذات فائ اطق المحمي   تشجيع إنشاء فئات من المن
 ]العيش التقليدية 

ارآة ] 1-1-9[  1-1-7 اندة والمش ادة المس ة  زي ة الدولي ي االنظم ة ( ف ة   ) واألقليمي ك اتفاقي ي ذل ا ف ة، بم اطق المحمي ن المن م
 .رامسار بشأن األراضي الرطبة واتفاقية التراث العالمي وبرنامج االنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
وطني مع         إعداد وثيقة تقنية توزع على األطر      ] 1-1-10[  1-1-8 اف تتضمن إطارًا ألهداف المناطق المحمية على الصعيد ال

ا                             ك فيم ى ذل ا اشير إل ك األهداف ، آم بيان الحدود الزمنية التي يلتزم بها في تحقيق أهداف المناطق المحمية وقياس تل
 .سبق 

ين      ] 1-1-11[  1-1-9 ة ، وتب ة وآيفي ن آمي ة ، م اطق المحمي داف المن ة بأه ارات المتعلق ين الخي ن  تب ي يمك رات الت المؤش
  وغايات األلفية للتنمية 2010استعمالها على الصعيد العالمي والتي يمكن أن تسهم في تحقيق هدف 

ات         ] 1-1-12 [ 1-1-10 ام بتقييم ى القي ى األطراف عل ديم مساعدتها إل ى تق ة ذات الصلة إل ة واإلقليمي دعوة المنظمات الدولي
 .سريعة على الصعيد الوطني 

ة   – من خالل آلية تبادل المعلومات      –تجميع ونشر    ] 1-1-13[  1-1-11  النهوج واألطر واألدوات ذات الصلة لتخطيط األنظم
ة                   ولتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات ودروس المستفادة وتلك الدروس وتكييفها لتتمشى مع مختلف الظروف االيكولوجي

 .واالجتماعية المحيطة بها

 الشرآاء الرئيسيون 
راف ،  كو ،        UNEP-WCMCاألط ابع لليونس المي الت راث الع ز الت كو ، مرآ ابع لليونس ة الت رة الحيوي ان والك امج اإلنس  ، برن

  .IUCN-WCPAاليوئنديبي ، اتفاقية رامسار ، 

 متعاونون آخرون 
ل  ة ذات الصلة مث ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي ة  ، والمنظمات الThe Nature Conservancy ، WWF ، WRIالمنظم حكومي

 ] .الدولية

 :  إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية والقطاعات األوسع نطاقًا– 2-1الغایة 
ام : هدف ول ع اطق 2015بحل ة المن ة وأنظم ة االرضية والبحري اظر الطبيعي ي المن ة مترابطة ف اطق المحمي ع المن  تكون جمي

ات ذات ال     ي القطاع ة ف ون مدمج ا، وتك ع نطاق ة الوس بكات     المحمي وم الش ة ومفه ة االيكولوجي ج النظم ات نه ع مراع لة، م ص
 . االيكولوجية
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اطق                /مزيج متماسك وذو تمثيلية إيكولوجيا من المناطق األرضية و        [  ة وممرات ومن اطق محمي ة يمكن أن تتضمن من أو البحري
رض ل      ق وضع م بيل تحقي ي س ة ف ة اإليكولوجي واع واألنظم يلية لألن وفير توص ز  امتصاص الصدمات ت ة الحف ن ناحي ا م . ه

 .]والمناطق الداخلية ضمن شبكة إيكولوجية يمكن أن تكون فيها إنماط مختلفة من الحماية 

 :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف 
ة         2006أن يتم بحلول عام      1-2-1 ود المحددة الرامي وطني بشأن الجه  تقييم الدروس المستفادة على الصعيد االقليمي ودون ال

اطق اج المن ى ادم ي   ال ا وف ع نطاق ة األوس ط القطاعي ة والخط اظر الطبيعي ي المن وجي ف وع البيول ة والتن  المحمي
 .االسترتيجيات التي من قبيل وثائق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر

ام      1-2-2 ول ع ة، بحل وات عملي ذ خط ين وتنفي ة       2008تب ية والقانوني دابير السياس ك الت ي ذل ا ف اج، بم ك االدم ين ذل  لتحس
 .بير الخرىوالتخطيط والتدا

ة،                     1-2-3 ى سالمتها االيكولوجي اظ عل ى الحف تصميم وادارة مناطق امتصاص الصدمات حول المناطق المحمية للمساعدة عل
 .آجزء من الشبكات االيكولوجية

 .استعادة الوضع السابق في الموائل، حسب مقتضى الحال آاسهام في بناء الشبكات االيكولوجية 1-2-4

ارات  1-2-5 تعمال ابتك ال اس ائد    اذا اقتضى الح تدامة لمص ة واالدارة المس ة االيكولوجي ات والزراع ة الغاب ي زراع ة ف  تقني
 .األسماك، في سبيل اتعزيز نهوج المناظر األرضية والبحرية

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ة ذات   تنظيم ورشة دولية بشأن إدماج التنوع البيولوجي والمناطق المحمية في الخطط ال  2005بحلول   1-2-6 ة والقطاعي مكاني

 .الصلة بالموضوع ، ونشر النتائج على جميع األطراف والشرآاء والمتعاونين المعنيين باألمر 

ة                             1-2-7 اطق المحمي اج المن ا إدم ورًا منه ة ، يغطي أم اطق المحمي ة بشأن المن ارير المواضيعية الثاني إعداد شكل محدث للتق
 . قطاعات والتخطيط المكاني ذات الصلة واألنظمة الوطنية للمناطق المحمية في ال

ة                     ] 1-2-8[ ذ نهج األنظم ة لتنفي ة ودون الوطني ة والوطني ود الدولي تجميع ونشر دراسات حاالت عن أفضل الممارسات في الجه
 ] . اإليكولوجية فيما يتعلق بالمناطق المحمية 

 بقصد ربط شبكات المناطق المحمية CITESالمهاجرة وإستعراض التعاون اإلقليمي اإلحتمالي في ظل إتفاقية األنواع     ] 1-3-8[
واع                               لكها األن ة ، من خالل إنشاء ممرات للهجرة تس ة الوطني ا وراء الوالي ا فيم ال ربطه ة واحتم عبر الحخدود الدولي

 ] . الرئيسية 

 الشرآاء الرئيسيون
 اقية رامسار ، وغيرها من االتفاقات البيئية  ، اتفIUCN-WCPAاألطراف ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، 

 
 

 متعاونون آخرون 
 ]المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، والمنظمات الحكومية الدولية 

  : تحسين آبير في تخطيط المناطق المحمية ، قائم على أساس المواقع – 4-1الغایة 

دف ام   :ه ة لع اطق المحمي ع المن ون لجمي م     2012 أن يك اس العل ى أس ة عل ع قائم يط المواق ات تخط تعمل عملي ة تس  ادارة فعال
وع            ال التن ي مج الم ف حة المع د واض رامج رص ة وب تراتيجيات اداري د واس داف ومقاص ى أه ؤدي ال ا وت ع فيه ارك واس وبتش

 .البيولوجي مع االستمداد من ما هو موجود من منهجيات

 أنشطة مقترح أن تبذلها  األطراف[ 
ع أصحاب المصلحة الرئيسيين           –ملية ذات تشارك عال     إنشاء ع  1-4-1 ى أساس          – تشمل جمي ائم عل  آجزء من التخطيط الق

 .المواقع واستعمال البيانات اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية ذات الصلة ، الالزمة للقيام بعمليات تخطيط فعالة 
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ة        تبين أهداف الحفظ القابلة للقياس بالنسبة للمواقع مثل        1-4-2  الجينومات واألنواع والمجتمعات الطبيعية واألنظمة اإليكولوجي
ايير                            ا من المع وجي وغيره وع البيول ة التن واردة في المرفق األول باتفاقي ايير ال والعمليات اإليكولوجية ، مع االستمداد من المع

 .ذات الصلة 

ى    1-4-3 ة عل ية الواقع دات الرئيس بية للتهدي ة النس ب األهمي ين وترتي ة ، تب ظ المعين داف الحف رة (أه املة الضغوط المباش ش
 .وتبين االستراتيجيات للتصدى للتهديدات الحرجة ) والمصادر الكامنة

أن یضمن في عملية بتخطيط المواقع تحليل للفرص المتاحة آي تساهم المنطقة المحمية في الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  1-4-4
 . واإلقليمي على المستوى المحلي

ة ،        - وبشرط عدم تجاوز هذا الموعد       - 2012بحلول عام    1-4-5 اطق المحمي تراتيجية للمن  وضع أوتحديث خطط اإلدارة االس
 .المنبنية على العملية اآلنفة الذآر ، في سبيل تحقيق أفضل ألهداف الحفظ 

 ] ة     تشجيع مشروعات اإلدماج واإلستعمال المستدام للمناطق المحيط1-4-6[

  تشجيع ونشر نماذج المناطق المحمية آنقاط ترآيز للتنمية المحلية أو اإلقليمية بقصد تخفيف وطأة الفقر وتقاسم المنافع                 1-4-7[
. [ 

بًا         –استعمال الطائفة الكاملة     ] 1-4-8[  1-4-6 ذلك              – حسبما يكون األمر مناس ة بتصريف األمور ، وآ ة المتعلق  من األنظم
 .تمعات السكان األصليين والمحليين من معرفة وممارسات تقليدية استعمال ما لدى مج

 .آفالة التوزيع المنصف للتكاليف المنافع الناشئة عن انشاء وادارة المناطق المحمية ] 1-4-9[  1-4-7

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
ات    ] 1-4-10 [ 1-4-8 ادل المعلوم ة تب ة غرف ع ونشر ، من خالل آلي ة ذات الصلة ،  لل–تجمي نهوج واألطر واألدوات الحالي

ات    ع مختلف البيئ ا آي تتمشى م ا وتحويره تفادة في تطبيقه دروس المس رات وال ادل الخب ز وتسهيل تب ع وتعزي لتخطيط المواق
 .اإليكولوجية واالجتماعية المحيطة بها 

ات     ]  1-4-11 [ 1-4-9 راف والمنظم ددة األط االت المتع راف والوآ اعدة األط رين ذوي   مس اعلين اآلخ ة والف ر الحكومي غي
 .الصلة ، على استعمال هذه األدوات في عملهم المتصل بالموضوع والقائم على أساس المواقع 

 الشرآاء الرئيسيون
ابع                IUCN-WCPA ، UNEP-WCMCاألطراف ،      المي الت راث الع  ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز الت

 اتفاقية رامسار ، وغيرها من االتفاقات البيئية لليونسكو، 

 متعاونون آخرون 
ك   WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ،   ر ذل  ، وغي

 ]من المنظمات الحكومية الدولية 

 : ئيسية  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهدیدات الر– 5-1الغایة 
ول  /منع و  و إيجاد آليات فعالة لتبين   : هدف  2008أو تخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية الواقعة على المناطق المحمية ، بحل

. 

 
 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
ع        2010ينبغي أن تطبق، حسب مقتضى الحال ولكن في موعد ال يتاخر عن عام               1-5-1 ي   تقييمات تجري في أوانها للوق البيئ

حيح             ي األوان الص دفق ف ة أن تت ة، وآفال اطق المحمي ى المن ار عل ه آث ون ل ن أن يك روع يمك ة أو مش ة خط تراتيجي ألي االس
 ألف الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن الخطوط 6/7المعلومات بين جميع األطراف المعنية، لهذا الغرض مع مراعات المقرر       

ا     ة ب ايا المتعلق اج القض ادية إلدم ريع و  اإلرش ي تش وجي ف ة       /لتنوع البيول ات البيئي ي التقييم ي وف ع البيئ يم الوق ات تقي أو عملي
 .االستراتيجية 

ات         2010بحلول   1-5-2 ك من اآللي ر ذل دفع ، أو غي وم بال  إيجاد أنظمة للمسؤولية تضم مبدأ أن من يقوم بالتلويث يجب أن يق
 .لى الصعيدين الوطني والدولي المناسبة ، فيما يتصل باألضرار التي تلحق بالمناطق المحمية ع
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 ] .   إنشاء آليات تكفل التعويض عن األنشطة التي لها وقع سلبي على المناطق المحمية 1-5-3[ 

 ] . إنشاء خطط وطنية إلعادة اإلنعاش البيئي للمناطق المحمية والمناطق المحيطة بها   1-5-4[

ة ال1-5-5[ ة باألنشطة المقترح د المتعلق اد القواع ي    إيج ة ف ة الغازي األنواع الغريب اطر المتصلة ب ن المخ د م ن أن تزي ي يمك ت
  ] .I U C N التابعة للـ 3 و 2 و 1المناطق المحمية ، خصوصًا األنواع الواردة في الفئات 

ول                   1-5-6[ ة بحل اطق المحمي ام     القيام بقياسات إلستعادة الوضع السابق وإعادة إنعاش المناطق المتدهورة داخل وخارج المن  ع
2010[  

 أنشطة مساندة من األمين التنفيذي
وع          ]1-5-7 [1-5-32 ارات التن اج اعتب ادية إلدم وط اإلرش ي الخط ة ، ف اطق المحمي ة بالمن ددة المتعلق ايا المح ة القض معالج

 .البيولوجي في إجراءات ولوائح تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 

لرابطة الدولية لتقييم الوقع وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة ، في سبيل مواصلة وضع وتنقيح                التعاون مع ا  ] 1-5-8 [1-5-4
الخطوط اإلرشادية لتقييم الوقع ، والسيما إلدماج جميع مراحل عمليات تقييم الوقع البيئي في المناطق المحمية ، مع مراعاة نهج                    

 .األنظمة اإليكولوجية 

ر   ] 1-5-9 [ 1-5-5 ع ونش تفادة      –تجمي دروس المس ات وال االت والممارس ات الح ات ، دراس ادل المعلوم ة التب الل آلي ن خ  م
 .لتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية وتسهيل تبادل الخبرات

 الشرآاء الرئيسيون
ابع لليونسكو، الهي                  المي الت ـ       األطراف ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز التراث الع ة لل ة التابع ات العلمي ئ

UNFCCC  اتفاقية ،CCD ، اتفاقية رامسار ،IUCN-WCPA الرابطة الدولية لتقييم الوقع ؛ ،  

 متعاونون آخرون 
ك   WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ،   ر ذل  ، وغي

 ] الدوليةمن المنظمات الحكومية

  تصريف األمور والمشارآة واالنصاف وتقاسم المنافع: من البرنامج2العنصر 

آفالة التقاسم المنصف لكلتى التكاليف الناشئة عن انشاء وادارة المناطق المحمية،    :  تحقيق االنصاف وتقاسم المنافع    – 1-2الغایة  
 .ق المحميةمن خالل عمليات تشارآية في تصريف االمور واالدارة في المناط

 أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
اطق     2-1-1 تبقاء المن اء واس ئة عن انش افي الناش اعي الثق ع االقتصادي واالجتم اليف والوق يم التك تقي

المحمية، وال سيما لخدمة مجتمعات السكان االصليين والمحليين وتصحيح السياسات لكفالة صرف تعويض عادل عن                 
 .ة تكاليف ما ضاع من فرص آسب العيشتلك التكاليف وذلك الوقع، شامل

ا                  2-1-2 ز للمجموعة األوسع نطاق راف والتعزي ة، االعت اطق المحمي ة للمن باستكمال االدارة الحكومي
ع القطاع الخاص، من                        (من مناطق الحفظ      ين ومرات ا مجتمعات السكان االصليين والمحلي ي تحفظه اطق الت ثال المن م

 .ة ومجتمعيةخالل آليات قانونية وسياسية ومالية ومؤسسي

ة             2-1-3 اطق المحمي ة للمن انوني واالدارة الفعال راف الق انشاء سياسات وآليات مؤسسية لتسهيل االعت
التي لدى السكان االصليين والمناطق التي تحفظها المجتمعات بطريقة تتمئى وغايات حفظ التنوع البيولوجي من ناحية               

 .ان االصليين والمحليين من ناحية أخرىوالمعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى مجتمعات السك

ر،                    2-1-4 ة لتخفيف وطأة الفق اطق المحمي استعمال المنافع االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن المن
 .بما يتمشى مع أهداف ادارة المناطق المحمية

ادئ                      2-1-5 ا يتمشى ومب ور، بم ى التشارك في التخطيط وتصريف األم حمل أصحاب المصلحة عل
 .وجيةنهج األنظمة االيكول

ة     2-1-6 اطق المحمي ي المن ة ف وارد الجيني ى م ة الحصول عل ديدة لمعالج ة س ات وطني م السياس رس
ادل             ة والتع وارد الجيني ى الم ادية بشأن الحصول عل ون االرش وعلى المنافع الناشئة عن استعمالها مع تطبيق خطوط ب
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ة      إنشاء سياسات وطنية لمعال   [ العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها        وارد الجيني ى الم جة شؤون الحصول عل
ى                     ادية بشأن الحصول عل ون اإلرش اة خطوط ب تعمالها مع مراع افع الناشئة من إس داخل المناطق المحمية وعلى المن
يس                             ه ل ا الطوعي وأن اة طابعه تعمالها ومع مراع ا مع الناشئة عن إس ادل والمنصف منه ة والتقاسم الع الموارد الجيني

 ] .ل محل التشريع الوطني المقصود منها أن تح

 ] .   تستعمل حسب مقتضى الحال المعارف والممارسات التقليدية للسكان األصليين والمجتمعات المحلية 2-1-7[ 

 تعزیز وآفالة اشراك أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية-2-2الغایة 
دف ام :ه ول ع ال ال 2008 بحل ادل والفع راك الع ق االش ق    تحقي ل المتعل تويات العم ل ومس ع مراح ي جمي صحاب المصلحة ف

ال آامل                   تم انشاؤها في امتث د ان ي ة بع اطق المحمي تم ادارة المن ك االشراك وت أمين ذل ز وت تم تعزي ى أن ي ة عل بالمناطق المحمي
 .لحقوق مجتمعات السكان االصليين والمتنقلين ومجتمعات السكان المحليين

 األطرافأنشطة مقترح أن تبذلها [ 
ين الشراك                        2-2-1 ة في صياق مع ات المحددة الداخل ائم واالحتياجات واآللي القيام باستعراضات وطنية للوضع الق

ى                        ة عل اطق المحمي ة في السياسة واالدارة للمن ة االجتماعي اصحاب المصلحة مع آفالة االنصاف بين الجنسين والعدال
 .قع الفرديةمستوى السياسة الوطنية وأنظمة المناطق المحمية والموا

ع                          2-2-2 ادرات الشراك اصحاب المصلحة في جمي ة، ينبغي وضع خطط ومب على أساس االستعراضات الوطني
دي              ين ي ي ب مستويات التخطيط واالنشاء وتصريف االمور واالدارة للمناطق المحمية، بما في ذلك المناطق المحمية الت

 من خالل انشاء مجالس ادارة ذات أصحاب مصلحة      السكان االصليين والمناطق التي تحفظها المجتمعات بما في ذلك        
متعددين، حسب مقتضى الحال باستعمال البيانات االيكولوجية واالجتماعية االقتصادية ذات الصلة، مع الترآيز بصفة              
خاصة على تبين وازالة الحواجز التي تحول دون مشارآة وافية من جانب القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية                 

 .معاتوالمجت

وق السكان                      2-2-3 ال آامل لحق ينبغي تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية مع االتفاق المسبق عن علم وفي امتث
 .االصليين والمجتمعات المحلية

ذا                        2-2-4 ى أن يكون ه ة عل اطق المحمي ة في ادارة المن ينبغي اشراك ممثلين تختارهم المجتمعات االصلية والمحلي
 .االشراك متناسبا مع حقوقهم

ارف                         مسا 2-2-5 روة من المع ديهم من ث ا ل ين وتكريس م ندة ممارسات التقييم التشارآي بين اصحاب المصلحة لتب
 .والمهارات والموارد والمؤسسات ذات االهمية للحفظ، المتاحة في المجتمع

 .تعزيز مساندة قدرة اصحاب المصلحة على التنظيم وقدراتهم االخرى النشاء وادارة المناطق المحمية 2-2-6

وارد      (ة تمكينية   آفالة بيئ  2-2-7 درات وم ين واصحاب      ) من تشريع وسياسات وق ين والمتنقل الشراك السكان المحلي
ة                    اطق المحمي درات وفرص النشاء وادارة المن م من ق ا له ة م رار، وتنمي المصلحة من السكان االصليين في صنع الق

 . التي تتولى المجتمعات حفظها والموجودة تحت يد القطاع الخاص

 مساندة من األمين التنفيذيأنشطة مقترحة 
اد لألطراف                     2-2-8 في تعاون مع الشرآاء الرئيسيين وعلى أساس أفضل الممارسات، ينبغي وضع واتاحة ارش

 . عن آيفية تعزيز مشارآة اصحاب المصلحة في جميع جوانب المناطق المحمية

ا            2-2-9 ن مص ك م ر ذل ات وغي ل الممارس ن افض ورة ع االت ومش ات ح راف دراس اح لالط ي ان تت در ينبغ
 .المعلومات بشأن مشارآة اصحاب المصلحة في المناطق المحمية

ا                      2-2-10 ظ، خصوصا فيم تعزيز التقاسم الدولي للخبرة بشان اآلليات الفعالة الشراك اصحاب المصلحة في الحف
ة          [ يتعلق بالمناطق المحمية التي يوجد تشارك في ادلرتها          ا ] والمناطق التي تتولى المجتمعات األصلية والمحلي  حفظه

 ] .والمناطق التي يحميها القطاع الخاص

 الشرآاء الرئيسيون
IUCN-WCPA. UNESCO-MAB. World Heritage Centre, Ramsar. CCD, وغير ذلك من االتفاقيات البيئية والبنك 

 .الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي
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 متعاونون آخرون
ة ذات ة والوطني ة والدولي ة واالقليمي ات الدولي  ، WWF. The Nature Conservancy. Birdlife International الصلة، المنظم

 . وغيرها من المنظمات غير الحكومية واالطراف المهتمة باالمر

 االنشطة التمكينية:  من البرنامج3العنصر
  تنفيذ االصالحات سياسية تمكينية وبيئة مؤسسية واجتماعيه اقتصادية للمناطق المحمية 1-3الغایة 

دف ام  :  اله ول ع ة          2008بحل وافز االجتماعي ات والح تعمال التقييم ك اس ي ذل ا ف ية بم الحات السياس ذ االص ين وتنفي از تب  انج
ى نحو اشد                ة عل اطق المحمي ة المن واالقتصادية وتنفيذها لتوفير بيئة تمكينية مساندة في سبيل انشاء وادارة المناطق المحمية وأنظم

 .فعالية

 الطرافأنشطة مقترح أن تبذلها ا[ 
ام    3-1-1 دود ع ة،          2006بح اطق المحمي ة للمن اء واالدارة الفعال ل االنش ي تعرق ية الت ريعية والمؤسس وات التش ين الفج  تب

 .2009والمعالجة الفعالة لتلك الفجوات بحلول عام 

ق                  3-1-2 د وتحقي ة البل ة        القيام بتقييمات على الصعيد الوطني السهامات المناطق المحمية في اقتصاد وثقاف ة للتنمي ات األلفي  غاي
ات التخطيط                            ة في عملي وارد الطبيعي يم االقتصادي وحساب الم ابية للتقي وطني، وادراج استعمال االدوات الحس على الصعيد ال

 .الوطني في سبيل التبين من خفية وغير خفية، التي توفرها وبيان الذين يتملكون تلك المنافع

 .قوانين القطاعية آي تكفل مساندتها للحفظ واالدارة الفعالة لنظام المناطق المحميةتحقيق االنسجام في السياسات وال  3-1-3

اءلة     3-1-4 بيل المس ي س رار ف ي صنع الق ارك ف ات التش ة وآلي انون والالمرآزي يادة الق ور آس ادئ تصريف االم تفحص مب
 وايجاد مؤسسات واجراءات عادلة لفظ المنازعات،

ة ،   تبين وإزالة الحوافز ال   3-1-5 اطق المحمي ضارة ووجوه التضارب في السياسات القطاعية التي تزيد من الضغوط على المن
ة                 . أو اتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف آثارها الضارة       وحتى آان ذلك ممكنا اعادة توجيه تلك الحوافز بحيث تصبح حوافز ايجابي

 .تساعد على الحفظ

ي ت    3-1-6 ة الت وافز اإليجابي اء الح ين وإنش ن    تب ا م ات وغيره راك المجتمع يانتها ، وإش ة وص اطق المحمي المة المن اند س س
 .أصحاب المصلحة في أنشطة الحفظ

 ] . األخذ بأطر قانونية فريدة ألنظمة المناطق المحمية الوطنية واإلقليمية دون الوطنية التي تتولى البلدان زمامها 3-1-7[ 

املة                 إيجاد آليات ومؤسسات حفظ وطنية    ] 3-1-8 [ 3-1-7 وجي ، ش وع البيول  لمساندة إنشاء مناطق وأراضي خاصة لحفظ التن
وع                    ظ التن ات حف ي تحقق غاي ي، الت وطني واالقليمي والمحل ى المستويات ال الحفظ عل ة ب المحميات الخاصة والتسهيالت المتعلق

اطق    يط بالمن ي تح إلدارة ، الت ة الخاضعة ل ة االرضية البحري اظر الطبيعي ي المن وجي ف ميًا البيول ة رس ا ] [ المحمي ي تعينه الت
 ] .الحكومة 

دولي                 ] 3-1-9 [3-1-8 وطني وال ي وال ى المستوى المحل ة    ( تبين ومساندة الفرص االقتصادية وإنشاء أسواق عل ا تنحي ا فيه بم
ا      أو تعتمد على الخدمات التي توفرها المناطق المحمية ب        /للسلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية و      ) الكربون   ا فيه فضل م

 .من األنظمة اإليكولوجية ، بما يتمشى وأهداف المناطق المحمية 

وطني واالقليمي       ] 3-1-10 [3-1-9 إيجاد اآلليات الالزمة لمنشآت ذات مسؤوليات تتولى حفظ التنوع البيولوجي على الصعيد ال
 .والمحلي لتحقيق االستدامة المؤسسية والمالية

ع ] 3-1-11 [ 3-1-10 اون م ابهة    التع وج المش دود وللنه ابرة للح ة الع اطق المحمي ة للمن ة تمكيني اد بيئ اورة اليج دان المج  البل
 .األخرى، بما في ذلك الشبكات االقليمية

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ل           ] 3-1-12 [ 3-1-11 ـاء الرئيسيين مث ات األ   OECD   ، IUCN   ، WWFفي تعاون مع الشرآ ات االتفاقي ع    وأمان خرى ، تجمي

وارد    ات الم ق بموضوع ومحفظ اد المتعل أن اإلرش ات بش دابير  ) resource kits(المعلوم ـأن الت ات بش ن المعلوم ك م ر ذل وغي
 .الحافزة ، شاملة التدابير المتعلقة بوضع خيارات من الحوافز من خالل حقوق االمتالك ، واألسواق ، وسياسات التسعير ، إلخ 
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ع] 3-1-13 [ 3-1-12 بيل إدارة        جم ي س افزة ف دابير الح تعمال الت ي اس ات ف أن أفضل الممارس االت بش ات الح ر دراس  ونش
 المناطق المحمية 

ا  ]  3-1-14 [ 3-1-13 ة وبرامجه اطق المحمي ي خطط إدارة المن افزة ف دابير الح تعمال الت اج اس ائل إلدم ق والوس ين الطرائ تب
 ].تخفيف وقعها وسياساتها ، شاملة فرص إزالة الحوافز الضارة أو 

 الشرآاء الرئيسيون
ة         IUCN-WCPAاألطراف ،    ة التابع ات العلمي المي ، الهيئ راث الع  ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز الت

 .  ورامسار  CCDالتفاقيتي 

 متعاونون آخرون 
ة ذات الصلة ،    ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي ك WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظم  ، البن

 الدولي وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية 

 : بناء القدرة على تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية2-3الغایة 
ا     2010بحلول  : هدف ادرات بن املة    ينبغي ان يكون قد تم تعزيز وتقوية ما للمناطق المحمية من قدرة تكفل ان تكون مب وة ش ء الق

ردي ومستوى المجتمعات والمؤسسات، مع                      ى المستوى الف ة عل ع المستويات المهني تم رف ارات وي وأن تتم تنمية المعارف المه
 . الترآيز بصفة خاصة على االنصاف االجتماعي

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
ام      -أو وضع وتطوير   /جمع و  3-2-1 ول ع درة في الم       – 2006 بحل ارف              تقييمات الق ا يوجد من مع اج م ة وإدم اطق المحمي ن

وخبرات بشأن المناطق المحمية معارف السكان االصليين والمعارف التقليدية، وانشاء وتنفيذ برامج لبناء القدرة على الصعيدين        
وجي   وع البيول ة التن ار اتفاقي ي اط دم ف ن تق ا يحرز م غ عن م ع التبلي ي م ي والمحل ارات . الطن ك مه ي أن يضم ذل لفض وينبغ

 .المنازعات ومهارات في التفاوض

إيجاد آليات فعالة لتوثيق ما يوجد من معارف وخبرات بشأن إدارة المناطق المحمية ، شاملة ما لدى السكان األصليين                    3-2-2
 .من معرفة والمعارف التقليدية وتبين ما في المعارف والمهارات من فجوات 

وط  3-2-3 ى الصعيد ال درة عل اء الق رامج بن ذ ب اد وتنفي رات  إيج ع التغي ة م ب ومتوائم ن طل د م ا يوج ة بم ون مدفوع ني ، تك
 .واالبتكار ، والتبليغ عما يحرز من تقدم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي 

ع          3-2-4 اون م ي تع دان ، ف ين البل درة ب اء الق ال بن ي مج رات ف ات والخب تفادة والمعلوم دروس المس ادل ال ات لتب اد آلي إيج
 .المنظمات ذات الصلة 

ى الصعيد                 /وإنشاء   3-2-5 ة عل اطق المحمي ين القطاعات إلدارة المن اون شامل ب اد تع ى إيج درات المؤسسات عل ز ق أو تعزي
 .اإلقليمي والوطني والمحلي ، وإيجاد سياسة منسجمة وتمكينية وأطر قانونية 

اء و 3-2-6 ة م  /إنش ة لكفال تويات وافي ى مس ل لخط األساس عل اد وصيانة تموي ى إيج درات المؤسسات عل ز ق اييس أوتعزي ق
 .مناسبة إلدارة المناطق المحمية 

ق الحوافز                       /إنشاء و  3-2-7 وال عن طري ة في جمع األم أو تطوير قدرة المؤسسات في المناطق المحمية على األنشطة الخالق
 .الضريبية والخدمات البيئية وغير ذلك من األدوات 

اند الب             3-2-8 الي           مناشدة مرفق البيئة العالمية وغير ذلك من الوآاالت المانحة أن تس دان ذات االقتصاد االنتق ة والبل دان النامي ل
 .على إيجاد مبادراتها الخاصة ببناء القدرة بشأن إدارة المناطق المحمية 

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
 .ة تجميع المعلومات المتاحة ، شاملة التقارير الوطنية ، واستعراض الدراسات الماضية وتبين االحتياجات إلى القدر 3-2-9

اعلي يستطيع             ) PALNet(التعاون مع شبكة تعلم في المناطق المحمية         3-2-10 ا هي وب سايت تف ومساندتها ، وهذه الشبكة إنم
رات          ك الخب به مديرو المناطق المحمية والناس المرتبطون بهذا المجال أن يتبادلوا الخبـرات ويستكشفوا الدروس المستفادة من تل

 . وغرفة تبادل المعلومات، في تعاون مع المنظمات ذات الصلة

 الشرآاء الرئيسيون
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ة         IUCN-WCPAاألطراف ،    ة التابع ات العلمي المي ، الهيئ راث الع  ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز الت
 .  ورامسار  CCDالتفاقيتي 

 متعاونون آخرون 
ة ذات الصلة ،    ة والوطني ة واإلقليمي ات الدولي ك WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظم  ، البن

 ] .الدولي وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية

  وضع وتطبيق ونقل تكنولوجيات مناسبة للمناطق المحمية 3-3الغایة 

ك     وضح وإحقاق ونقل تكنولوجيا ونهوج ابتكارية مناسبة لالدارة الفعالة للمناطق الم    2010بحلول  : هدف ى أن يكون ذل حمية عل
 .على نحو فيه تحسين محسوس ويراعي مقررات مؤتمر االطراف بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

 :أنشطة مقترح أن تبذلها األطراف[ 
ك                          3-3-1 ة وادارة تل اطق المحمي وجي في المن وع البيول تدام للتن ة للحفظ واالستعمال المس ات المالئم القيام بتوثيق التكنولوجي

 .طقالمنا

ل        3-3-2 لحة مث ع اصحاب المص راك جمي ع اش ة م اطق المحم لة الدارة المن ات ذات الص ات التكنولجي يم احتياج ام بتقي القي
 .مجتمعات السكان االصليين والمحليين ومؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

 .اسبة وبالنهوج الفعالة الدارة المناطق المحميةينبغي أن تتاح لالمين التنفيذي المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات المن 3-3-3

وارد ووضع                        3-3-4 ل، ووضع خرائط للم تعادة الوضع السابق في الموائ تشجيع استحداث واستعمال تكنولوجية مناسبة الس
ي         ارج الموضع الطبيع ي وخ ي الموضع الطبيع ظ ف د والحف وجي والرص وع البيول ريع للتن يم الس ة والتقي رد بيولوجي ة ج قائم

 .مال المستدام الخواالستع

 انشاء بيئة تمكينية لنقل التكنولجيا من خالل أطر قانونية وتعزيز تطبيق القانون 3-3-5

 أنشطة مقترحة مساندة من المين التنفيذي
ة    3-3-6 وج المالئم ات والنه أن التكنولوجي ة ذات الصلة بش ات الدولي ن المنظم ن االطراف وم ة م ات المقدم ع المعلوم تجمي

 . المحمية وللحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق المحميةلالدارة الفعالة للمناطق

 نشر هذه المعلومة من خالل آلية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات 3-3-7

 الشرآاء الرئيسيون
IUCN-WCPA, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB, World Heritage Centre, WRL, Millenium Ecosystem 

assessment. 
 عاونون آخرونمت

ة ذات الصلة ،  ة والوطني ات االقليمي المي WWF, The Nature Conservancy, Birdlife  International المنظم ق الع والمرف
 ].لمعلومات التنوع البيولوجي واألطراف المهتمة بالموضوع 

 :حميةآفالة االستدامة المالية للمناطق المحمية وللنظام العالمي للمناطق الم: 4-3الغایة 

المي من شبكات                         2008بحلول عام   : هدف ة للنظام الع اليف التشغيل التردادي ة تك ين وانشاء وتغطي  ينبغي آفالة موارد آافية لتب
 .المناطق المحمي

 فأنشطة مقترح أن یبذلها األطرا[ 
ام   3-4-1 ول ع وطني بحل ى المستوى ال ام بدراسة عل ة، 2006القي ارات المالي ات م( عن االحتياجات والخي ع مراعات امكاني

وارد                     ) إعطاء أولويات وتصحيح أنماط الصرف     زيج من الم ل يتكون من م ة، مع تموي اطق المحمي المتعلقة بالنظام الوطني للمن
 debt)(الوطنية والدولية ويشمل الطائفة الكاملة ألدوات التمويل الممكنة مثل التمويل من القطاع العام والدين التبادلي مع الطبيعة 

for nature swaps    وطني  والتمويل من القطاع الخاص والرسوم التي تحصل عن استعمال الخدمات االيكولوجية على الصعيد ال
 .وأجور الخدمات التي تقدمها المناطق المحمية ودفعات التعويض البيئي
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ة                            3-4-2 اند األنظم د ، تس ى مستوي البل تدام عل ل المس اطق    على أساس نتائج هذه الدراسة ، وضع خطط للتموي ة للمن الوطني
ا     2006المحمية ، والبدء في تنفيذها بحلول عام    ة وتشريعية ومؤسسية وغيره وفي سبيل   .  ، شاملة التدابير الالزمة من تنظيمي

ددة األطراف                     االت المتع المساعدة على وضع هذه الخطط ينبغي أن تستمد البلدان من خبرة وموارد وآاالت األمم المتحدة والوآ
 .نائية ووآاالت التمويل االخرى والمنظمات الحكومية الدولية والوآاالت الث

 .التعاون مع البلدان األخرى على وضع وتنفيذ برامج تمويل مستدام لألنظمة الدولية واالقليمية للمناطق المحمية  3-4-3

ي تقتضيها ات     3-4-4 تقبلية الت ة المس ارير الوطني ي التق ة ف ة الوطني اطق المحمي ل المن ن تموي ات ع ديم معلوم وع تق ة التن فاقي
اون مع               ة في تع البيولوجي ، والمساعدة على تعزيز دور أمانة االتفاقية في جمع وتقاسم المعلومات بشأن تمويل المناطق المحمي

 .اآلليات األخرى ذات الصلة مثل قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية 

 ادماج المناطق المحمية في صلب تخطيط التنمية 3-4-5

 رحة مساندة من األمين التنفيذيأنشطة مقت
 .السعى إلى الحصول على معلومات من األطراف بشأن تمويل المناطق المحمية ومتطلبات تنفيذ برنامج العمل  3-4-6

 .عقد اجتماع للوآاالت المانحة لتسهيل تمويل األطراف ، في سبيل تنفيذ برنامج العمل  3-4-7

 .بتمويل المناطق المحمية من خالل آلية تبادل المعلومات جمع ونشر دراسات الحاالت وافضل الممارسات المتعلقة  3-4-8

 .، بدراسة عن قيمة خدمات االنظمة االيكولوجية التي توفرها المناطق المحمية2006القيام، بحلول  3-4-9

 الشرآاء الرئيسيون
 . مانحين  ، وغير ذلك من الConservation Finance Allianceاألطراف ، مرفق البيئة العالمية ، البنك الدولي ، 

 متعاونون آخرون 
ة ذات الصلة ،       ة والوطني ة واإلقليمي  ، IUCN، WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولي

 ] .والمنظمات الحكومية الدولية األخرى 

 :ادارة المناطق المحمية تعزيز االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور بوصفها أدوات ال غنى عنها بانشاء و 5-3الغایة 

 أن يتم تعزيز آبير لوعي الجمهور وتفهمه ألهمية ومنافع المناطق المحمية ومساندته الدارتها الفعالة: هدف

 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
وطني والت                      3-5-1 ا في الحفظ ال ة  إيجاد أو تعزيز برامج التربية وتوعية الجمهور بأهمية المناطق المحمية من حيث دوره نمي

ـة الجمهور                  ة وتوعيـــ ـادرة االتصال والتربي ق مع مب اون وثي وع     ) CEPA(االجتماعية االقتصادية ، في تع ة التن في ظل اتفاقي
 .البيولوجي وعلى أن تكون تلك البرامج موجهة نحو جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك  

ك غسهامها في           تبين المواضيع األساسية في التربية والتوعية وبرامج االتصال ال          3-5-2 ا في ذل ة بم اطق المحمي ة بالمن متعلق
االقتصاد والثقافة في سبيل تحقيق نتائج نهائية محددة مثل امتثال مستعملي الموارد وغيرهم من أصحاب المصلحة أو زيادة تفهم                   

 .المعرفة القائمة على أساس العلم ، لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين وراسمى السياسة 

ل القطاع        – وحيثما يكون األمر الزمًا إنشاء  –تعزيز   3-5-3 اس ، مث تهدفة من الن  آليات إعالمية موجهة نحو مجموعات مس
 .الخاص وراسمى السياسة ومؤسسات التنمية والمنظمات القائمة على أساس المجتمع ، ووسائط اإلعالم والجمهور الواسع 

ديرى ا      3-5-4 ين م ارف ب ادل المع ة ومجتمعات        إنشاء آليات للحوار البناء وتب اطق المحمي ديرى المن ين م ة وب اطق المحمي لمن
 .السكان األصليين والمحليين ومنظماتهم 

ين                3-5-5 كان المحلي ن  الس تى م ات ش ى مجموع ة ال ات الموجه م للمعلوم داد المالئ ى االع اص ال اه خ ه انتب ة توجي آفال
 .واالصليين

 .رسية على الصعيدين الوطني واإلقليميإدماج المناطق المحمية بوصفها مكونة ال تتجزأ من المناهج المد 3-5-6

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي
اطق  3-5-7 ز المن ي تعزي تعمل وتحور حسب مقتضى الحال ف أليف ، تس ر خاضعة لحق الت ة غي واد تربوي اد أدوات وم إيج

 .المحمية باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
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 ببليوغرافيًا مشروحة ودراسات حاالت للتدليل على مدى الخيارات الفعالة المتاحة لتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة                إيجاد 3-5-8
 .التوعية واالتصال ، للمناطق المحمية 

 ، IUCN ونخبة التعليم واالتصال التابعة IUCN في تعاون مع اللجنة العالمية بشأن المناطق المحمية التابعة للـ  –إنشاء   3-5-9
رآاء ذوي الصلة وغير ن الش ا م ه  –ه ة والترفي اء العالمي ل صناعة األنب ادرة  لحم اء مب يقى ( إنش الم ، الموس ون ، األف التليفزي

ام         ) الشعبية ، االنترنت ، إلخ     دور اله وجي وبال وع البيول على المشارآة في حملة عالمية لرفع مستوى الوعي بتكاليف ضياع التن
 .كس ذلك الضياع الذي تلعبه المناطق المحمية في ع

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA     المي ، و راث الع ابع  CIPA Working Group ، برنامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز الت  الت

 .لرامسار

 متعاونون آخرون 
ة ذات الصلة ،       ة والوطني ة واإلقليمي  ، IUCN، WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولي

 ] . والشرآات المتعددة الجنسيات لوسائط اإلعالم الجماهيري 

 المقایيس والتقييم والرصد :  من البرنامج 4العنصر 

 : وضع المقایيس الدنيا وأفضل الممارسات للمناطق المحمية وأنظمة شبكات المناطق المحمية1-4الغایة 
ايي    2008بحلول  : هدف ار واإلنشاء واإلدارة وتصريف         وضع وإقرار مق ة وأفضل الممارسات للتخطيط واالختي ا طوعي س دني

 . األمور بالنسبة للمواقع المناطق المحمية وأنظمتها 

 
 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
ة   4-1-1 اطق المحمي اييس وافضل الممارسات للمن اد المق ة إيج ة عملي ي إطار االتفاقي أ ، ف ذا اإلطار . تنش ي وضع ه د وف ق

  .IUCNترغب األطراف في أن تذآر سلسلة الخطوط اإلرشادية بشأن إدارة المناطق المحمية التي صدرت عن الـ 
ائم في أهداف                               4-1-2 يس الوضع الق ي تق ى أساس سلسلة من المؤشرات الت وم عل د ، يق وضع نظام رصد فعال وطويل األم

 .دارة الفعالة الحفظ والسالمة اإليكولوجية وتخفيض التهديدات والقدرة على اإل
 .االستمداد من نتائج الرصد الستعمال اإلدارة التواؤمية طبقًا لنهج األنظمة اإليكولوجية  4-1-3

 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
دنيا           4-1-4 اييس ال أن المق اد بش ة إرش ع وإتاح ات ، وض ل الممارس اس أفض ى اس يين وعل رآاء الرئيس ع الش اون م ي تع ف

 .طيط واالختيار واإلنشاء واإلدارة وتصريف األمور بالنسبة لمواقع وأنظمة المناطق المحمية لألطراف في مجال التخ

تجميع معلومات عن أفضل الممارسات ودراسة الحاالت بشأن اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية وتوزيع تلك المعلومات        4-1-5
 .عن طريق آلية تبادل المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات 

 
 رئيسيونالشرآاء ال

 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC ، ار المي ، رامس راث الع ز الت ابع لليونسكو ، مرآ ة الت رة الحيوي ـامج اإلنسان والك  ، برن
 .وغيرها ذلك من االتفاقات البيئية 

 متعاونون آخرون 
 ، وغيرها من WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، 

 ] . المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة بالموضوع 

 : تقييم آفاءة إدارة المناطق المحمية 2-4الغایة 

ى           ينبغي أن يكون قد تم     2008بحلول  : هدف ة عل اطق المحمي اءة إدارة المن غ بشأن آف يم والتبلي إقرار وتنفيذ إطار للرصد والتقي
 .ام الوطني والمناطق المحمية العابرة للحدود مستوي المواقع والنظ
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 أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف [ 
ؤونها ،   4-2-1 ة وتصريف ش اطق المحمي اءة إدارة المن يم آف ادية بشأن أفضل الممارسات لتقي اييس وخطوط إرش وضع مق

ـ     اءة اإلد  IUCN-WCPAوإيجاد قاعدة بيانات متصلة بالموضوع ، مع مراعاة إطار ال يم آف ات      لتقي ك من المنهجي ر ذل ارة ، وغي
 .ذات الصلة التي ينبغي تكييفها آي توائم الظروف المحلية

 . ، اختيار الطرائق المناسبة ، ، واختيار المعايير والمؤشرات لتقييم آفاءة إدارة المناطق المحمية 2005بحلول عام  4-2-2

ام          في المئة من آل المنا     30تنفيذ تقييمات آفاءة اإلدارة بما ال يقل عن          4-2-3 ول ع ، 2010طق المحمية لدى آل طرف ، بحل
 .وآذلك أنظمة وطنية للمناطق المحمية والشبكات االيكولوجية

وع             4-2-4 ة التن ة بموجب اتفاقي ة المطلوب ارير الوطني إدراج المعلومات الناشئة عن تقييم آفاءة إدارة المناطق المحمية في التق
 .البيولوجي 

ل                ترآيز جهود آفاءة اإلدارة  على تخطيط ا        4-2-5 ى التموي ات التشارآية وعل ة ، وتصريف الشؤون والعملي لمواقع واألنظم
 .وعلى الحصول على الموارد الجينية وعلى عمليات تقاسم المنافع 

 
 :أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 

 .ق المحمية جمع ونشر المعلومات بشأن المبادرات وقاعدة بيانات تتضمن الخبراء في تقييم آفاءة إدارة المناط 4-2-6

رًا أن تكون     4-2-7 جمع معلومات عن النهوج الكفيلة بحماية تصميمات المناطق المحمية وإنشائها وإدارتها ، والتي يرحج آثي
 .أشد النهوج فعالية في حفظ التنوع البيولوجي 

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC   ، كو ابع لليونس ة الت رة الحيوي ان والك ـامج اإلنس ار   ، برن المي ، رامس راث الع ز الت مرآ

 .وغيرها ذلك من االتفاقيات البيئية 

 متعاونون آخرون 
 ، وغيرها من WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalالمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ، 

 ] . المنظمات غير الحكومية واألطراف المهتمة بالموضوع 

 : تقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في المناطق المحمية 3-4الغایة 
لإلحصاءات الوطنية المتعلقة بالمناطق المحمية ، التي تمكن من رصد              ينبغي أن يكون قد تم إنشاء وتقديم       2010بحلول  :  هدف

اعد     المي ، وتس ي والع وطني واإلقليم ى الصعيد ال اطق عل ك المن ي تل ات ف ائم واالتجاه وع الوضع الق داف التن ى إدراك أه عل
 .البيولوجي العالمي 

  :أنشطة مقترح أن یبذلها األطراف[ 

دم المحرز         4-3-1 قياس ما يحرز من تقدم نحو تحقيق األهداف على أساس برنامج رصد على فترات منتظمة والتبليغ عن التق
 .التنوع البيولوجينحو إدراك األهداف في التقارير الوطنية التي ستقدم في المستقبل إعماال التفاقية 

ة             4-3-2 إدراج التبليغ عن المكونات الوطنية للشبكات االقليمية من المناطق المحمية في التقارير الوطنية وفي المناطق المحمي
 .في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي

را                   4-3-3 ة الت ة واتفاقي ة األراضي الرطب ع المحددة في ظل اتفاقي غ عن المواق المي  استكشاف إنشاء نظام منسجم للتبلي ث الع
ز   ي الوقت الحاضر مرآ وم بوضعها ف ي يق غ الت ة التبلي ع مراعات آلي ة، م رة الحيوي امج اليونسكو لالنسان والك -UNEPوبرن

WCMC. 
م   UNEP-WCMC المشارآة في قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية، التي يقوم بصيانتها مرآز  4-3-4 ة األم  وقائم

 " حالة المناطق المحمية في العالم"ية تقييم المتحدة للمناطق المحمية وعمل

ات صنع       4-3-5 اندة عملي ة ومس اطق المحمي ي بوصفه أداة لرصد المن ي جغراف ام إعالم دات لنظ اء وح ى إنش جيع عل التش
 .القرار
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ى                       4-3-6 ة للقطاع الخاص ال االت المانحة التابع ة والمؤسسات والوآ دعوة الوآاالت والمؤسسات المتعددة األطراف والثنائي
ائم واالتجاهات في                       مساندة  قاعدة بيانات العالم بشأن المناطق المحمية في وظيفتها آآلية مساندة رئيسية لتقييم ورصد الوضع الق

ذبك            6/7 من المقرر    4المناطق المحمية، مع مراعاة الفقرة       وجي وآ وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي  جيم الصادر عن م
 .ة المتعلقة بالمناطق المحميةقواعد البيانات االقليمية والوطني

 أنشطة مقترحة مساندة من األمين التنفيذي 
ات بشأن                              4-3-7 وم بصيانة قواعد بيان ي أنشئت وتق وضع وتعزيز شراآات عمل مع المنظمات والمؤسسات المناسبة ، الت

  ] .IUCNبعة للـ  واللجنة العالمية للمناطق المحمية التاWCMC –المناطق المحمية ، وبصفة خاصة مع اليونيب 
 : آفالة إسهام المعارف العلمية على نحو فعال في االنشاء والتحسين المستمر الدارة شبكات المناطق المحمية  4-4الغایة 

ك   : هدف ا تل ي توفره دمات الت لع والخ يم والس ة وللق اطق المحمي ي المن ود ف وجي الموج وع البيول م علمي أفضل للتن اد تفه إيج
 .المناطق 

 :مقترح أن یبذلها األطراف أنشطة [ 
 .تحسين البحث والتعاون العلمي والتقني المتعلق بالمناطق المحمية  4-4-1

ة     4-4-2 ة واالجتماعي وم اإليكولوجي ين العل ذي يؤلف ب ي ، ال م والبحث التطبيق روع العل دة ف ين ع ترك ب ز البحث المش عزي
ق بصيانة            واالقتصادية بقصد تحقيق غايات تشمل إيجاد وتحسين تفهم الوظائف االيكو          ا يتعل يما فيم ة، الس لوجية للمناطق المحمي

 ).exemplification(الدورات البايوجيوآيماوية، شاملة اعتبارها معيارا لتحديد مقاييس ضرب األمثلة 

ائم واالتجاهات                    4-4-3 ع والوضع الق ة والتوزي ى تحسين المعرف تمشيًا مع المبادرة العالمية للتصنيف ، تشجيع الدراسات عل
 .تنوع البيولوجي في المناطق المحمية بالنسبة لل

 :أنشطة مساندة من األمين التنفيذي 
ك         4-4-4[   وضع وتنفيذ برامج لرصد الوضع القائم في التنوع البيولوجي في المناطق المحمية والمناطق المتاخمة لها بما في ذل

 ] .تنبؤ بالوقع وتخفيضه تعزيز استعمال أنظمة المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات اإلستشعار عن بعد لل

ى                      ] 4-4-5 [ 4-4-4 ؤدي إل ة ت وم بدراسات بحثي ي تق إيجاد وتعزيز الشراآات في العمل مع المنظمات والمبادرات المناسبة الت
 .تحسين تفهم التنوع البيولوجي في المناطق المحمية 

ة      مواصلة إيجاد الطرائق والتقنيات لتقييم السلع والخدمات ال        ] 4-4-6 [ 4-4-5 اطق المحمي تي يوفرها التنوع البيولوجي في المن
 . 

 الشرآاء الرئيسيون
 IUCN- WCPA ، UNEP-WCMC     ، المي راث الع يم  WRI ، برنـامج اإلنسان والكرة الحيوية التابع لليونسكو ، مرآز الت  ، تقي

 .األلفية لألنظمة اإليكولوجية 

 متعاونون آخرون 
ة والوطن  ة ذات الصلة ،   المنظمات الدولية واإلقليمي  ، المنظمات  WWF ،The Nature Conservancy ، Birdlife Internationalي

 ] . غير الحكومة األخرى ، المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ، واألطراف المهتمون بالموضوع 

 
 تذييل[

 عملقائمة مراجعة للمبادرات العریضة المطلوب أن تتخذها األطراف لتنفيذ برنامج ال
ؤتمر األطراف      -1 رتين           —تبين وتبليغ م ا في الفق وجي المشار اليه وع البيول ان، عناصر التن در االمك  من المرفق   2 و1بق

املة من                       ظ محددة، ش األول باالتفاقية، ووضع قوائم باألنواع والموائل، التي يرى من الضرور بالنسبة لها اتخاذ تدابير حف
 .يكولوجية حسب مقتضى الحالخالل المناطق المحمية والشبكات اال

ة والشبكات             -2 اطق المحمي ة والخرائط للمن ؤتمر األطراف، الحدود الدقيق ینبغي أن یحدد، بحلول أوان االجتماع التاسع لم
األمر، أو حسب مقتضى الحال،                           االیكولوجية،   ة ب واع المعني ل واألن اط الموائ ة لصيانة انم حسب مقتضى الحال، الالزم

 طها الطبيعي؛اعادتها الى محي
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ام          تقييم الفجوات التشریعية والمؤسسية      -3 ول ع ة، بحل اطق المحمي ة للمن ال واالدارة الفعال  ،2006التي تعرقل االنشاء الفع
 .2009على نحو فعال بحلول ومعالجة هذه الفجوات 

اظر األرضية ا    -4 ي المن وجي، ف وع البيول ة للتن اطق الهام ع المن بة لجمي جيع االدارة المناس دىتش عة الم املة — لواس  ش
ا         .  السمات التي لها أهمية آبرى للنبات والحيوان البري        م هيكلته ي، بحك وهذه االدارة ينبغي أن تكون متصلة بالسمات الت

ول       (الخطية والمتواصلة    ين حدود الحق ة لتعي ا التقليدي ور    ) مثل األنهار وشواطئها أو أنظمته ا آحجارة عب ل  (أو وظيفته مث
واع          ) ة أو الحرجات الصغيرة من األشجار     البحيرات الصغير  ذات أهمية أساسية للهجرة ولالنتشار وللتبادل الجيني بين األن

 البرية؛
ا   النظر -5 ي تحفظه اطق الت ات والمن ديرها الحكوم ي ت اطق الت ل المن ة مث اطق المحمي ة للمن ة مختلف ة ممكن اط قانوني ي أنم  ف

 .ليين والتابعة للقطاع الخاصالمجتمعات وآذلك المحميات التابعة للسكان األص
 وادارة مناطق محمية وشبكات ايكولوجية، حسبما يكون األمر مناسبا، تحترم حقوق السكان األصليين والمجتمعات         انشاء -6

 .المحلية
وجي والتماسك  -7 ي االیكول ابع التمثيل ة الط ة، وهي آفال ة ودون الوطني ة واقليمي ك، من وطني ئة عن ذل ة الناش ين األنظم ب

نظمة المناطق المحمية وحيثما يقتضي الحال الشبكات االقليمية وادماجها في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع               أ
 .نطاقا

دود -8 ابرة للح ة ع اطق محمي ة ومن ة وضع شبكات اقليمي ة لكفال ات التعاوني ز الترتيب ة وتعزي ة االيكولوجي ، للصفة التمثيلي
 .لعابرة للحدودالتماسك االيكولوجي للشبكات ا

ة -9 اف    بصفة خاصة معالج ر آ يال غي ة تمث ة الممثل ة البحری ة االیكولوجي ي األنظم ة ف اطق المحمي اه (للمن ي المي واء ف س
 .، مع مراعاة الحقوق وااللتزامات الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار)الساحلية أو في أعالي البحار

ين والمجموعات        ألصحاب المصلحة، والمشارآة الوافية     آفالة اشراك واسع النطاق      -10 لمجتمعات السكان األصليين والمحلي
 .الرئيسية في التخطيط واالنشاء واالدارة للمناطق المحمية، آطريق لتخفيف وطأة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة

اطق المحم    آفالة االدارة الفعالة والوافية وحمایة الوضع القائم       -11 ة    في المن ة دون مشكلة      (ي ة   "للحيلول ع الورقي ، عن   "المرات
طريق انشاء التدابير الالزمة لكل موقع، شاملة، اذا آانت هناك حاجة الى ذلك، خطط االدارة المناسبة المصممة خصيصا           

ة، الت    ة أو تعاقدي ة أو اداري ن قانوني بة م دابير المناس اذ الت رى، واتخ ة األخ ي خطط التنمي ة ف ع أو المدمج اظر للمواق ي تن
 المتطلبات االيكولوجية للموائل واألنواع المعنية، مع مراعاة مبادئ االستعمال المستدام وتطبيق نهج األنظمة االيكولوجية؛

اطق         یتفادى، في المناطق المحمية،      الخطوات المناسبة آي     اتخاذ -12 تدهور الموائل وآذلك زعزعة األنواع التي صممت المن
 .أ االستعمال المستداممن أجلها، مع مراعاة مبد

ادي الحوافز الضارة            -13 ة وتف ة   ووضع   السعي الى ازال ات تحوطي ة               (آلي تراتيجية وقطاعي ع مناسبة من اس ثال تقييمات وق م
ادي األنشطة الضارة             ) وعلى مستوى المشروعات، وتدابير تعويضية     للوآاالت المانحة والحكومات والقطاع الخاص، لتف

 .ت االيكولوجية، حسب مقتضى الحالبالمناطق المحمية والشبكا
ة   وتعزيز  تبين   -14 ل من مصادر                 (المساعدة المالي ددة األطراف، والتموي ة والمتع ة والثنائي ة الوطني املة المساعدة االنمائي ش

ة      ) القطاعين العام والخاص   ا،             (وآذلك الحوافز غير المالي وق والحصول عليه ة، استعمال الحق ة، انشاء الملكي اق القيم احق
خا ياحة، ال اطق    )  لس ذاتي للمن ل ال ى التموي ل، ال دى الطوي ى الم ي، عل ي ترم ة الت اطق المحمي اء وادارة المن اندة انش لمس

 .المحمية والشبكات االقليمية حسبما يكون األمر مناسبا
ة              آفالة نهج اتصالي تشارآي ومنصف في وضع         -15 ة واالقليمي داء من االحتياجات المحلي ة ابت ة مع    المناطق المحمي والوطني

ة        ة واالقليمي افع الوطني ادل للمن آفالة التزام واشراك واسعين ألصحاب المصلحة، وانشاء طرائق ووسائل لكفالة التقاسم الع
والعالمية وآذلك التكاليف الناشئة على الصعيد المحلي، ينبغي أن يتم تقاسمها على نحو منصف، يساعد مجتمعات السكان                  

 .األصليين والمحليين
 :]الوضع القائم في الحفظ والموائل واألنواع المعنيةلرصد  أنظمة وافية نشاءا 16

  )18 والمادة 16المادة (  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها -25
امج العمل       4 من التوصية    2إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرة          دورات بشأن البرن  الصادرة عن إجتماع بين ال

ة       9/5من التوصية   ) ز (–) أ( ، والفقرات    2010ر األطراف حتى عام     المتعدد السنوات لمؤتم   وفي  .  الصادرة عن الهيئة الفرعي
 أوصى إجتماع ما بين الدورات بأن ينظر أيضًا مؤتمر األطراف في الحاجة إلى مزيد من اإلرشاد بشأن              4 من التوصية    3الفقرة  

وم   9/5من التوصية   ) ط(، ) ح(صت الهيئة الفرعية في الفقرتين وباإلضافة إلى ذلك أو  . اآللية المالية في هذا الموضوع       أن يق  ب
 : مؤتمر األطراف بما يلي 

درة                    - أ ز الق اء أو تعزي ة بشأن األنشطة ذات الصلة لبن ة لإلتفاقي ة المالي ى اآللي إسداء إرشاد إضافي إل
 : المتصلة بالنقل الناجح للتكنولوجيات والتعاون فيها 
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وك         أن ينظر في مزيد من الطر    - ب ددة األطراف والبن ة المتع ق والوسائل إلشراك المؤسسات المالي ائ
ذل                   ي تب اإلقليمية وغيرها من هيئات التمويل ذات الصلة في عمل اإلتفاقية وفي جهود األطراف الت

 . في سبيل التنفيذ ، خصوصًا فيما يتعلق بتنمية القدرة ونقل التكنولوجيا والتعاون فيها 
      

ادة                  وباإلضافة ام اوصى ، في توصيته          ) ي (8 إلى ذلك فإن الفريق العامل المخصص المعني بالم ا من أحك ا يتصل به وم
3/8) UNEP/CBD/COP/7/7annex (                       د املة ، عن ة ش ابع ، وبطريق بأن يأخذ مؤتمر األطراف في الحسبان في إجتماعه الس

اون فيه               ا والتع ل التكنولوجي ة               إستعراض مشروع عناصر العمل بشأن نق ا التاسع للهيئ ة من اإلجتماع اون العلمي المقدم ا والتع
 : الفرعية ، ما يلي 
 : ال التكنولوجيات التقليدية واإلبتكارية التي مصدرها السكان األصليون والمحليون  ) أ(
 . آاليات آفالة أن يتم نقل التكنولوجيا والتعاون فيها في إحترام آامل لحقوق المجتمعات األصلية والمحلية  ) ب(

 مؤتمر األطراف إن 

 أعاله، يطلب إلى األمين التنفيذي تجميع 1مع األخذ في الحسبان تقرير األمين التنفيذي المشار إليه في الفقرة  )1
 في المعلومات التي جرى تحديدها في ذلك التقرير، بما في ذلك من الفجوات المحتملةمعلومات إضافية استجابة إلى 

 ولقاءات أخرى مثل مؤتمر ترونه هايم بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرة ليمية اإلق)الورش (خالل الحلقات العملية
 .2003في يونيه 

 إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمة العاليمة للملكية الفكرية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يطلب )2
نظم تبادل المعلومات الدولية وعملياتها  من استكشاف الفرص تعزيز وتحسينومنظمات دولية أخرى ذات صلة، 

المشترآة، باإلعتماد على، ضمن أمور أخرى، آلية غرفة تبادل المعلومات، بالنسبة إلى التكنولوجيات المتوفرة 
للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وبالنسبة إلى التكنولوجيا التي تستخدم الموارد الجينية، واستخدام 

رفة تبادل المعلومات آمدخل لقواعد المعلومات القائمة، بما في ذلك قواعد المعلومات المسجلة، وموارد آلية غ
 معلومات أخرى؛

 بما  لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتنفيذ إلى األمين التنفيذي، آجزء من االستراتيجية الشاملة لدعم يطلب )3
، واالعتماد على الخبرات من االتفاقيات والخطة االستراتيجية لالتفاقية يتمشى عن برنامج العمل المتعدد السنوات 

 في المجال العام  الداخلةاألخرى الدولية، إلعداد اقتراحات بشأن خيارات آلليات لتسهيل الحصول على التكنولوجيات
 .ي اجتماعه الثامنوتكنولوجيات الحيازة من جانب البلدان النامية، وتقديم تقرير بذلك إلى مؤتمر األطراف ف

 إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع المنظمات والعمليات ذات الصلة الدولية مثل الفريق العامل المخصص يطلب )4
المعني بنقل التكنولوجيا والتعاون التابع للجنة التنمية المستدامة، بهدف إعداد وإتاحة موجز للتكنولوجيات ذات الصلة 

لممارسات إلى جانب التكنولوجيات التقليدية ذات الصلة، التي يشار إليها بشكل مزدوج بما في ذلك الخيارات ألفضل ا
بالنسبة للمشاآل ذات الصلة في سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع األخذ في الحسبان المعلومات الواردة 

 ؛6/25 من المقرر 4 الفقرة في التقارير المواضيعية بشأن نقل التكنولوجيا التي قدمتها األطراف وفق

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تقوم بالمزيد من استكشاف وتحليل دور  حقـوق الملكية يدعو )5

       الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

مجال البحوث العلمية مع هيئـات األبحاث في  األطراف والحكومات إلى تبادل المعلومات وإلى التعاون في يدعو )6
 ومجتمعات السكان األصليين البلدان النامية وإلى التشجيع على خلق شراآات جديدة مع هيئات من القطاع الخاص

 .والمحليين

 األطراف والحكومات إلى تنشيط نقل واستخدام التكنولوجيات التقليدية ذات الصلة بموافقة اشتراك مالكي تلك يدعو )7
 التكنولوجيات؛

 األطراف وحكومات الدول المتقدمة إلى اتخاذ التدابير التشريعية والمالية والسياسية التي تحفز األطراف العاملة يدعو )8
من القطاع الخاص ومؤسسات األبحاث من القطاع العام على تنفيذ برامج نقل التكنولوجيا أو إنشاء شرآات مشترآة 

 في البلدان النامية؛

اف والحكومات إلى تشجيع براءات اختراع مشترآة وبرامج بحوث مشترآة آآليات لتسهيل نقل  األطريدعو )9
 التكنولوجيات التي تستخدم الموارد الجينية؛
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 األطراف والحكومات إلى تنشيط نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل  يدعو )10
 ائج القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة؛ وفقًا لنت2المشارآات من النوع 

 األطراف من البلدان النامية إلى تهيئة بيئة قانونية وإدارية وسياسية مواتية يمكن أن توفر وتيسر الحوافز يدعو )11
  جنوب؛–لالستثمار األجنبي ولنشر التكنولوجيا ذات الصلة والتي تعمل على تنشيط التعاون جنوب 

 والوطنيين إلى التعاون مع األطراف من البلدان النامية، استنادًا إلى  واألقليميينوليين والمانحيين الد يدعو )12
 :االحتياجات التي تحددها تلك البلدان، وذلك من المجاالت التالية

 بناء القدرات السياسية والقانونية والقضائية واإلدارية؛ )أ (

 ناسبة؛التكنولوجيا الخاضعة للملكية الخاصة المتسهيل الوصول الى   )ب (

  ذات الصلة؛التكنولوجيا توفير حوافز أخرى بغرض نشر  )ج (

 تأييد ، إذا آان ذلك ممكنًا ومناسبًا ، وضع تدابير إضافية وتنفيذها لمساندة سياسة اعتماد أنظمة وطنية  )د (
 لحقوق الملكية الفكرية أو تعزيزها بغرض الحد من اآلثار الجانبية السلبية؛

مة الوطنية المعنية بجمع ونشر المعلومات الخاصة باالحتياجات في مجال توفير الدعم لتحسين قدرة األنظ )ه (
 نقل التكنولوجيا وإمكانيات نقلها؛ 

بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية بالنسبة إلى الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها  )و (
 إلفادة من نقلها؛إلى جانب تقديم الفرص لتنشيط استخدام تكنولوجياتها التقليدية وا

 تقديم الدعم لتحسين قدرات المؤسسات البحثية الوطنية على تطويع التكنولوجيا المستوردة وزيادة تطويرها؛ )ز (

 تساعد على نقل التكنولوجيا وعلى التعاون العلمي والتقني، دوليةمساندة انشاء وتشغيل مبادرات إقليمية أو  )ح (
 الجنوب واستحداث تكنولوجيات جديدة –ن بين الجنوب السيما المبادرات الموجهة نحو تيسير التعاو

 . الجنوب–مشترآة بين الجنوب 

 ] برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها [ 
 :  يقر برنامج عناصر العمل بشأن التكنولوجيا والتعاون فيها آما جاءت بالمرفق بالمقرر الحالي - 13

يتم في تنسيق وثيق مع األنشطة المبذولة في نطاق برامج العمل  يقرر أن تنفيذ برنامج العمل ينبغي أن – 14
 . المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات ، في سبيل تفادي اإلزدواجية وتعزيز التضافر 

 يدعو األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة ويطلب من األمين التنفيذي القيام باألنشطة الداخلة في دائرة – 15
 . نة في برنامج العمل حتى اإلجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ، آمرحلة أولى في تنفيذ برنامج العمل مسئوليتهما المبي

 يدعو األطراف وفقًا لما تم تبينه من إحتياجات واولويات إلى ، عقد ورش وطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية لتبادل – 16
 . ح ونقل ونشر وإمتصاص التكنولوجيات السليمة بيئيًا المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات في سبيل التعاون الناج

  5/14 يقرر أن تقوم اللجنة اإلستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات ، بما يلي إعماًال للمقرر – 17

إسداء المشورة بشأن وضع مقترحات عن الدور الذي يمكن أن تقوم به آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية  )أ (
تبادل المعلومات بشأن التكنولوجيات ، في سبيل تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها وفي سبيل تعزيز مرآزية ل

وتسهيل التعاون التقني والعلمي المتصل بالحفظ واإلستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، وللتكنولوجيات التي 
 : تستعمل الموارد الجينية 

آللية تبادل المعلومات بالنسبة لألطر العادية أو المتشابهة ، لتبين إتاحة إصدار إرشادات لتنفيذ عقدات وطنية  )ب (
التكنولوجيات ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي وتسهيل التشغيل المتبادل باألنظمة الموجودة على صعيد تبادل 

 . المعلومات الوطني والدولي ، بما في ذلك قواعد بيانات التكنولوجيا وبراءات اإلختراع 

المساعدة في تنفيذ مقترحات لتعزيز آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية مرآزية لتبادل المعلومات بشأن  )ج (
التكنولوجيات ، لتسهيل وتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون فيها وتعزيز التعاون التقني والعلمي آما أقره مؤتمر 

 . األطراف 
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ي بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، يقوم بمساعدة األمين  يقرر إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيين معن– 18
 : التنفيذي في المهام اآلتية 

إعداد مقترحات عن الخيارات المتعلقة بتطبيق التدابير واآلليات المؤسسية واإلدارية والتشريعية والسياسية ،  ) أ(
لوجيات وامتصاصها في شاملة أفضل الممارسات وآذلك للتغلب على الحواجز وتسهيل الحصول على التكنو

مجال الملكية العامة والتكنولوجيات الموجودة تحت يد مالكين لها ، لدى البلدان النامية والبلدان ذات اإلقتصاد 
 . اإلنتقالي 

إستكشاف إمكانيات وآليات التعاون مع العمليات الجارية في إتفاقيات ومنظمات دولية مثل فريق الخبراء التابع  ) ب(
 :  نقل التكنولوجيا    بشأنUNFCCCلـ 

 . آي تنظر في ذلك الهيئة الفرعية في إجتماع يسبق اإلجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 تناشد األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية أن تقدم المساندة المالية والتقنية والتدريب ، حسب – 19
 . مقتضى الحال ، للمساعدة على تنفيذ برنامج العمل 

 

 

 مرفقال

 مشروع عناصر برنامج للعمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي 
 باالضافة الى 19 إلى 16ان الهدف من برنامج العمل هذا هو وضع خطة عمل جدية وفعالة لتعزيز تنفيذ المادتين  -1

فالة تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية وتحسين األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وذلك بتحسين نقل التكنولوجيات الضرورية لك
امكانيات االستفادة من هذه التكنولوجيات، وآذلك دعم الهدف الرامي الى احداث انخفاض آبير في المعدل الحالي لضياع التنوع 

 أيضا في تحقيق وسوف يساهم تنفيذ برنامج العمل هذا. 2010البيولوجي على المستوى العالمي واالقليمي والوطني بحلول عام 
 .2015غايات األلفية للتنمية بغية ضمان االستدامة البيئية واستئصال الفقر والجوع المفرطين بحلول عام 

ان النقل الناجح للتكنولوجيا والتعاون التكنولوجي يقتضي وجود نهج متكامل بقيادة البلدان على المستوى الدولي  -2
 والمستوى القطاعي، باالستناد الى التعاون بين مختلف أصحاب المصالح، بما فيهم واالقليمي باالضافة الى المستوى الوطني

القطاع الخاص والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية، والمؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات التمويلية، 
ز األنشطة بشأن تقييمات التكنولوجيا ونظم والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات األآاديمية ومؤسسات البحوث، وذلك لتعزي

 .المعلومات، وانشاء بيئات تمكينية، وبناء القدرة، وآليات مساندة التنفيذ

 18 الى 16ان تنفيذ األنشطة المذآورة في برنامج العمل هذا لن يؤخر النقل الفوري للتكنولوجيات، وفقا للمواد من  -3
لفعل فيها االحتياجات التكنولوجية وفرص نقل التكنولوجيات السليمة، والتي تضمن من االتفاقية، في الحاالت التي حددت با

 .بالفعل فيها البيئة التمكينية نجاح نقلها وتكييفها واستيعابها

في تنفيذ برنامج العمل هذا أن األطراف والحكومات والمنظمات والعمليات الدولية واإلقليمية وآذلك  المجتمع المدني  -4
 :  الخاصة مدعوة إلى أن تراعي اعتبارات االستراتيجيات التالية والمؤسسات

 االقتصادية والثقافية المتغيرة تغيرًا واسعًا بين البلدان ، إن نقل التكنولوجيا –في ضوء الظروف االجتماعية  )أ( 
 حتمًا عملية مدفوعة من البلدان ذاتها والسيما تقييم احتياجات التكنولوجيا وما يرتبط بها من احتياجات بناء أو تعزيز القدرة ، هو

 ؛ 

أن إشراك مجتمعات السكان األصليين والمحليين والتشاور معهم إنما هما مفتاح النقل النجاح ونشر  )ب( 
 التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

حلية للمسائل المحلية، ألن معظم الحلول االبتكارية يجب اعطاء االعتبار لتحديد وتسهيل استعمال الحلول الم )ج( 
 .غالبا ما تطور محليا، ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع اوسع من المستعملين المحتملين

إن تعزيز أنظمة اإلعالم الوطنية واإلقليمية والدولية ، التي توفر أمورًا منها الحصول على المعلومات بشأن  )د( 
 ، ألغراض االتفاقية ، وتحسين آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ، بوصفها بوابة مرآزية ألنظمة التكنولوجيات الموجودة

  من االتفاقية ؛18 و 16اإلعالم هذه ، أمر جوهري لتطبيق المادتين 
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لقطاع إن إيجاد شراآات ابتكارية ، تشارك فيها الوآاالت الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة للبحث ، وا )ه( 
الخاص وأصحاب المصلحة الوطنيون والمحليون ، إنما هي شرط مسبق جوهري إليجاد البيئات التمكينية التي تؤدي إلى النقل 

 الناجح للتكنولوجيات ؛

في ضوء األنشطة العديدة المستمرة بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي في اطار البرامج  )و( 
اعطاء اهتمام خاص النشاء أساليب التضافر مع تلك البرامج والمبادرات من أجل تجنب ازدواج والمبادرات القائمة، يجب 

 العمل ،

إن بناء أو تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية على جميع المستويات وخصوصا في البلدان النامية وبلدان  )ز(
 مل الحالي ؛االقتصادات االنتقالية، إنما هو أمر ذو أهمية قصوى لتنفيذ برنامج الع

 تقييمات التكنولوجيا:  من البرنامج 1العنصر 
إن تقييم التكنولوجيا هو مجموعة من األنشطة التي تقود البلدان زمامها ، وتشمل أصحاب المصلحة في عملية  

لبلدان تشاورية لتبين وتحديد احتياجات األطراف ، استجابة للسياسات واألولويات الوطنية، خصوصًا البلدان النامية وا
االقتصادات االنتقالية ، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، أو التكنولوجيا التي 

وعالوة على ذلك، يجب . تستعمل الموارد الجينية ، وفيما يختص ببناء أو تعزيز القدرة العلمية والقانونية واإلدارية ، والتدريب 
 .حدد التقييم، اذا آان ذلك مالئما، المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجياتأن ي

االحتياجات التكنولوجية وما یتصل بها من احتياجات لبناء قدرة األطراف تحدد استجابة لألولویات والسياسات  :الهدف
 .تكنولوجياتالوطنية، آما تحدد أیضا المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة لل

تنفذ التقييمات الخاصة باالحتياجات التكنولوجية حسبما هو مالئم، بمشارآة أصحاب المصلحة،   :1-1الهدف التشغيلي 
وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاقية وتمشيا مع األولويات 

 .تراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنيةالوطنية، آما هي محددة في اس

 :األنشطة 
 القيام ، وفقا لألنشطة المتوقعة في برامج العمل المواضيعية والمشترآة بين عدة قطاعات في اطار االتفاقية وتمشيا 1-1-1

 :مع األولویات الوطنية، باعداد تقييمات تكنولوجية تتناول ما یلي
 .وجيا في القطاعات ذات الصلةاحتياجات وفرص التكنول )أ(

 .االحتياجات المتعلقة ببناء القدرة )ب(

 

 .تنفذ تقييمات الوقع المخاطر حسبما هو مالئم بمشارآة أصحاب المصلحة 2-1الهدف التشغيلي 

 :األنشطة 
المنافع والمخاطر والتكاليف المحتملة أو تحليالت المخاطر بشأن /القيام اذا آان ذلك مالئما، باعداد تقييمات تتسم بالشفافية للوقع و 1-2-1

 ..المرتبطة بادخال التكنولوجيات التي لم تعرف بعد مخاطرها ومنافعها

 نشر التقييمات والخبرات المتصلة بها على الصعيدین الوطني والدولي 1-2-2
 والدوليين وبمساندة من مرفق      اطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، في تعاون مع اصحاب المصلحة الوطنيين         : الفاعلون الرئيسيون 

 .البيئة العالمية ومن منظمات التمويل الدولية حسب مقتضى الحال

 الزمن جاري :  زمن التنفيذ

ة      : 3-1الهدف التشغيلي   معلومات عن منهجيات تقييم التكنولوجيا واالحتياجات متاحة على نطاق واسع لألطراف من خالل آلي
 .مقتضى الحالتبادل المعلومات ووسائل أخرى حسب 

 :األنشطة
ع   1-3-1 واؤم م ات الت ق واحتياج ة التطبي ل قابلي ا وتحلي ات التكنولوجي يم احتياج ات تقي ن منهجي ات ع ع معلوم جم

ة، ونشر                      وارد الجيني ات التي تستخدم الم وجي وللتكنولوجي التكنولوجيات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول
 .لية تبادل المعلومات أو وسائل أخرى حسب مقتضى الحالهذه المعلومات من خالل آ
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 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في التعاون مع المنظمات ذات الصلة وباسهام من األطراف والحكومات: الفاعل الرئيسي

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

 انظمة االعالم:   من البرنامج2العنصر 
أنظمة وطنية واقليمية ودولية لجمع ونشر المعلومات عن نقل التكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي، وضع أو تعزيز 

بما في ذلك انشاء شبكات فعالة من قواعد البيانات االليكترونية للتكنولوجيات ذات الصلة وهو انشاء اعترف به آأداة تسهل نقل 
واألنشطة التي . للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينيةالتكنولوجيات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام 

تبذل تحت هذا العنصر من البرنامج ينبغي أن تبني على ما يوجد من مبادرات وبرامج بقصد تعزيز تضافر الجهود وتفادي 
ل المعلومات ستقوم بأمور منها تقديم وعلى الصعيد الدولي ان هذه األنظمة، باستعمالها غرفة تباد. االزدواجية في العمل

المعلومات عن اتاحة التكنولوجيات ذات الصلة، مع بارامتراتها التقنية وجوانبها االقتصادية واالجتماعية وبيانات عن براءات 
لوجية لدى أصحاب البراءات وتاريخ انتهائها، ونماذج العقود والتشريع المرتبط بها وما تم بينه من احتياجات تكنو(االختراع 

األطراف وآذلك دراسات حاالت وأفضل الممارسات بشأن التدابير واآلليات الرامية الى ايجاد بيئة تمكينية لنقل التكنولوجيا 
 .والتعاون التكنولوجي

أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، توفر معلومات شاملة ذات صلة   :الهـدف
 نقل التكنولوجيا والتعاون فيهالتشجيع 

ان آلية تبادل المعلومات هي آلية مرآزية لتبادل المعلومات وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون التقني :  1-2الهدف التشغيلي 
 والعلمي ذي الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مما يتيح التوصل الى المعلومات بشأن احتياجات التكنولوجيا على الصعيد

الوطني والتكنولوجيات الموجودة تحت يد مالكين لها والتكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة، بما في ذلك التوصل الى 
قواعد بيانات التكنولوجيات الموجودة والى معلومات عن أفضل الممارسات النشاء بيئات تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون 

 .فيها
 األنشطة

صفحات ویب ووثائق اعالم مطبوعة تتيح التوصل الى المعلومات بشأن المبادرات وقواعد البيانات ذات ایجاد  2-1-1
 الصلة بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها

  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة:الفاعل الرئيسي

 طراف  االجتماع السابع لمؤتمر األ:زمن التنفيذ

وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات، بما في ذلك عقدها الوطنية، بوصفها آلية رئيسية لتبادل المعلومات  2-1-2
بشأن التكنولوجيات، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ولتعزیز التعاون التقني والعلمي المتعلق بالحفظ 

ل تسهيل الحصول على التكنولوجيات التي تستعمل الموارد واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وفي سبي
 .الجينية

وضع مشورة وارشاد عن استعمال األشكال أو االستمارات الجدیدة لتبادل المعلومات والبروتوآوالت والمعایير بما  2-1-3
نية والدولية، بما یكفل امكانية التشغيل التبادلي بين األنظمة الموجودة ذات الصلة المطبقة في تبادل المعلومات الوط

 في ذلك قواعد البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا وبراءات االختراع
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف : زمن التنفيذ 

وضع مقترحات لتعزیز آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية مرآزیة لتبادل المعلومات عن التكنولوجيا ، ولتسهيل  2-1-4
لتعزیز التعاون التقني والعلمي على نحو ما أقره مؤتمر األطراف في تضافر آامل مع المبادرات وتعزیز نقل التكنولوجيا و

 واآلليات المماثلة الموجودة لدى اتفاقيات ومنظمات دولية أخرى 
ت، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية تبادل المعلوما: الفاعل الرئيسي

واألطراالف والمنظمات والمبادرات ذات الصلة بمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمويل الدولية ذات الصلة 
 .ويمكن استعراض هنذا الترتيب بعد مضي فترة اختبار معقولة. حسب مقتضى الحال

 .المؤتمر التاسع لمؤتمر األطراف ثم زمن جاري بعد ذلك : زمن التنفيذ

تبين فرص انشاء أو تعزيز أنظمة االعالم الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، مع مشاورة أصحاب :  2-2 التشغيلي الهدف
 .المصلحة وباسهام منهم
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 :األنشطة
تجميع المعلومات عن األنظمة االعالمية الوطنية واالقليمية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما في ذلك تبين أفضل  2-2-1

الممارسات واالحتياجات الى مزید من التحسين، خصوصا فيما یتعلق بامكانية الوصول الى تلك األنظمة لجميع أصحاب 
المصلحة خصوصا مجتمعات السكان األصليين والمحليين، وآذلك معلومات عن القدرة والموارد البشریة المتاحة والمحتاج 

 .اليها
البيولوجي باسهام من األطراف وتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال أمانة اتفاقية التنوع :  الفاعل الرئيسي

 ,وبمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمويل الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ

 طنية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاوضع أو تعزیز أنظمة االعالم الو 2-2-2
األطراف في تعاون مع األمانة والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة منن مرفق البيئة : الفاعلون الرئيسيون

 .العالمية ومنظمات التمويل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

انشاء أو تعزيز أنظمة وطنية لالعالم خصوصا األنظمة التي تعمل من خالل آليات وطنية لتبادل : 3-2لتشغيلي الهدف ا
المعلومات، وتكون متصلة اتصاال فعاال باألنظمة الدولية االعالمية وتسهم بفعالية في نقل التكنولوجيا ونشرها وامتصاصها، 

 . الجنوب والجنوبوفي تبادل التكنولوجيات بما في ذلك نقلها بين
 :األنشطة 

وضع أو تحسين أنظمة وطنية لتبادل االعالم عن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، في تشاور مع أصحاب المصلحة  2-3-1
بقصد تعزیز الحوار بين حائزي التكنولوجيا ومن ینتظر أن یستعملوها، وذلك من خالل وسائل تشمل تطبيق طرائق وأساليب 

 :لكفالة ما یلي
 . الربط الفعال بما زیوجد من أنظمة اعالمية وطنية واقليمية ودولية ) أ(

سهولة توصل السكان االصليين والمحليين وجميع أصحاب المصلحة الى تلك األنظمة وجعلها متمشية مع ) ب (
 .ظروفهم

ل تلك المعلومات معلومات عن االحتياجات المحلية في سبيل التواؤم والقدرة على ذلك، على أن یتم توصي)  ج (
 .بقنوات فعالة الى األنظمة الوطنية

أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في تشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين وبمساندة من المنظمات ذات : الفاعلون الرئيسيون
 .الصلة ومن مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمويل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال

 المؤتمر التاسع لمؤتمر االطراف: ذزمن التنفي

 .تعزيز ايجاد أنظمة اعالمية اقليمية ودولية لتسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها:  4-2الهدف التشغيلي 

 أنشطة

بدء وتنفيذ مشاورات بين المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بقصد تبين الخيارات لتحقيق مزید من  2-4-1
 .دولي في وضع أو تحسين أنظمة االعالم المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالتعاون االقليمي وال

المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بمساندة من المانحين الوطنيين واالقليميين والدوليين ومن :  الفاعلون الرئيسيون
 .لدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحالالحكومات الوطنية وبتأ ييد من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمويل ا

تجميع المعلومات بشأن األنظمة االعالمية االقليمية والدولية شاملة أفضل الممارسات والفرص لمزيد من التنمية  2-4-2
 .وجعل تلك المعلومات متاحة من خالل آلية تبادل المعلومات ومن خالل وسائل أخرى حسب مقتضى الحال

اتفاقية التنوع البيولوجي مع اسهام من األطراف وبتعاون مع المنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال أمانة : الفاعل الرئيسي
 .وبمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن منظمات التمويل الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف، ثم الزمن جاري: زمن التنفيذ
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 تدابير الستحداث أو لتعزیز أنظمة االعالم لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما في ذلك على المستوى تبين وتنفيذ 2-4-3
 .المحلي

األطراف في تعاون مع أمانة االتفاقية والمنظمات ذات الصلة حسب مقتضى الحال وبمساندة من مرفق البيئة : العامل الرئيسي
 .لصلة، حسب مقتضى الحالالعالمية ومن منظمات التمويل الدولي ذات ا

 الزمن جاري: زمن التنفيذ

 انشاء بيئات تمكينية:  من البرنامج 3العنصر 
ان انشاء بيئات تمكينية أمر يشير الى أنشطة الحكومات على المستويين الوطني والدولي، الرامية الى ايجاد بيئة مؤسسية 

ة بالقطاعين الخاص والعام والى امتصاص التكنولوجيا المنقولة وادارية وتشريعية وسياسية تؤدي الى نقل التكنولوجية الخاص
والرامية الى ازالة الحواجز التقنية والتشريعية واالدارية التي تعرقل نقل التكنولوجيا وامتصاص التكنولوجيا على نحو ال 

والنامية هي آداة ضرورية لتعزيز وتسهيل والبيئات التمكينية المتعددة الجوانب في آلتا البلدان المتقدمة . يتمشى والقانون الدولي
ومثل تلك األنشطة الحكومية يمكن أن ترآز على . ح والمستدام للتكنولوجيات ألغراض اتفاقية التنوع البيولوجي\النقل الناجد
الصعيدين المؤسسات الوطنية للبحث واالبتكار التكنولوجي، رآائز أسواق التكنولوجيا القانونية والمؤسسية على : أمور منها

الوطني والدولي، والمؤسسات التشريعية التي تقوم بادخال آودات ومعايير وبتخفيض المخاطر وبحماية حقوق الملكية الفكرية، 
 .في الحاالت التي تكون فيها غير متمشية مع القانون الدولي

يا الخاصة بالقطاعين العام والخاص تبين وتنفيذ أطر مؤسسية وادارية وتشريعية وسياسية تؤدي الى نقل التكنولوج:   هدف4
 .والى التعاون فيها، مع مراعاة العمل الموجود فعال التي تبذله المنظمات والمبادرات الدولية

ايجاد ارشاد ومشورة لتطبيق الخيارات المتعلقة بالتدابير واآلليات الرامية الى تسهيل الحصول على : 1-3الهدف التشغيلي 
نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت يد مالكين ولها صلة باتفاقية التنوع التكنولوجيات ونقلها في 

 .البيولوجي، وتشجيع التعاون التكنولوجي
 :األنشطة

اعداد دراسات تقنية تواصل استكشاف وتحليل دور حقوق الملكية الفكریة في نقل التكنولوجيا في سياق اتفاقية  3-1-1
الخيارات االحتمالية لزیادة تضافر الجهود والتغلب على الحواجز التي تعرقل نقل التنوع البيولوجي وتبين 

 . من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ44التكنولوجيا والتعاون فيها، بما یتمشى والفقرة 
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الوايبو، والمنظمات األخرى ذات الصلة:  الفاعلون الرئيسيون

 ماع الثامن لمؤتمر األطرافاالجت: زمن التنفيذ

تجميع معلومات واعداد ارشاد بشأن األطر المؤسسية واالداریة والتشریعية والسياسية التي تسهل الحصول على  3-1-2
التكنولوجيات الداخلة في نطاق الملكية العامة وتسهل تحویرها وامتصاصها وآذلك التكنولوجيات الموجودة تحت 

نامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما فيما یتعلق بالتدابير واآلليات ید مالكين، خصوصا لدى البلدان ال
 :التي تؤدي الوظائف اآلتية

تعزز ايجاد بيئة تمكينية في البلدان النامية في سبيل التعاون في التكنولوجيات ذات الصلة ونقلها  )أ(
 وامتصاصها ونشرها،

اص وآذلك لمؤسسات البحث العامة في األطراف من البلدان توفير حوافز للعاملين في القطاع الخ )ب(
المتقدمة النمو، وفقا لاللتزامات الدولية الموجودة، في سبيل تشجيع التعاون ونقل التكنولوجيات الى 

 البلدان النامية، مثال من خالل برامج لنقل التكنولوجيا أو مشروعات مشترآة،

، لألطراف على النتائج والمنافع الناشئة عن التكنولوجيات تعزيز ودفع الحصول، من باب األولوية )ج(
 من االتفاقية ولتعزيز 2-19القائمة على أساس الموارد الجينية التي توفرها األطراف وفقا للمادة 

 المشارآة الفعلية في البحث التكنولوجي المتعلق بهذا المجال، من جانب األطراف المذآورة،

ة  ) د( ائل ابتكاري وج ووس ز نه ن    تعزي ي م راآات الت ل الش ا مث اون فيه ا والتع ل التكنولوجي  لنق
نمط ين 2ال ل ب ات تحوي تدامة أو لعملي ة المس ة بالتنمي ة المعني ة العالمي ة القم ا لنتيج ، وفق
 .الفاعلين
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والتعاون أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بمساعدة فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيا :  الفاعل الرئيسي
 .فيها، وعلى أساس اسهام من األطراف ومن المنظمات الدولية ذات الصلة

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري:  زمن التنفيذ
استحداث وتنفيذ أطر وطنية مؤسسية وادارية وتشريعية وسياسية لتسهيل التعاون والحصول على :  2الهدف التشغيلي 

ها وامتصاصها في نطاق الملكية العامة وعلى التكنولوجيات الموجودة تحت يد مالكين ولها صلة باتفاقية التكنولوجيات، وتحوير
 التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون التقني والعلمي بما يتمشى واألولويات الوطنية وما يوجد من التزامات دولية

مصلحة الوطنيين والدوليين وبمساندة من المنظمات الدولية الحكومات الوطنية في تعاون مع أصحاب ال: الفاعلون الرئيسيون
 ذات الصلة وآذلك من مرفق البيئة العالمية ومنظمات التمويل الدولية واألمانة حسب مقتضى الحال

 :األنشطة

 ):المرحلة التحضيرية(المرحلة األولى 
 تبين أصحاب المصلحة ذوي الصلة ومصادر المعلومات 3-2-1
 يذ آليات لالشراك الفعلي ألصحاب المصلحة ومشارآتهمتصميم وتنف 3-2-2
حسب مقتضى الحال سيجري استعراض في تعاون مع أصحاب المصلحة لما یوجد من سياسات وبرامج وتبين ما  3-2-3

ت الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي واحتياجات بناء القدرة \قد یوجد من عوائق تعرقل نقل التكنولوجيا ذ
وینبغي أیضا أن تتبين الدراسة الخطوات الالزمة، أن وجدت، .  األولویة التخاذ التدابير السياسيةوالمجاالت ذات

 .لتحسين البحث الوطني واالستراتيجيات التكنولوجية واألدوات األخرى للتخطيط السياسي، تبعا لذلك
جاد تكنولوجيات لكسب العيش  مكرر   تبين ومساندة الفرص والمبادرات القائمة على أساس المجتمعات، الی3-2-4

 .المستدام، تطبق على الصعيد المحلي، وتسهيل السعي الى تلك الفرص على مستوى المجتمعات المحلية
 .االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف، مع القيام باستعراضات الحقة اذا اقتضت الحال: زمن التنفيذ

ت الصلة، وفي تضافر مع األنشطة المنظورة في نطاق مجاالت البرنامج تمشميا مع االلتزامات الدولية واألولویات الوطنية ذا
 :والقضایا المشترآة بين عدة قطاعات في ظل االتفاقية

تنفيذ تدابير وآليات مؤسسية واداریة وتشریعية وسياسية لتشجيع انشاء بيئات تمكينية في البلدان النامية  3-2-5
ن شأنها تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة وتحویرها والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ویكون م

 .وامتصاصها والتي من شأنها أن توفر تعاونا بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب
اتخاذ أطر قانونية وتنظيمية حيثما یقتضي األمر وتوفير حوافز لفاعلي القطاع الخاص وآذلك للمؤسسات العامة  3-2-6

دان المتقدمة النمو األطراف في االتفاقية، بقصد التشجيع على نقل التكنولوجيات الى البلدان النامية للبحث في البل
 .والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

تشجيع وتسهيل التقاسم ونقل المعارف والتكنولوجيات، من مجتمع الى مجتمع، من خالل وسائل مثل تبادل  3-2-7
 .الورش والنشراتالعاملين في مجال المجتمعات، و

تشجيع وتعزیز حصول األطراف، من باب األولویة، على نتائج ومنافع ناشئة عن التكنولوجيات التي تقوم على  3-2-8
 من االتفاقية، وتعزیز المشارآة الفعالة في البحث 2-19الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف، وفقا للمادة 

 . جانب األطراف اآلنفة الذآرالتكنولوجي المتصل بهذا المجال من
تشجيع برامج البحث المشترآة ذات براءات االختراع التي یحوزها أصحابها حيازة مشترآة أو غير ذلك من  3-2-9

الحمایة التي توفرها حقوق الملكية الفكریة وآذلك اآلليات األخرى الرامية الى تسهيل نقل التكنولوجيات التي 
 .تستعمل الموارد الجينية

 . أو التحویالت بين الفاعلين2تعزیز التعاون ونقل التكنولوجيا من خالل نهوج ابتكاریة مثل الشراآات من النمط  3-2-10
تعزیز مؤسسات البحث الوطنية في سبيل التكيف ومواصلة تطویر التكنولوجيات المستوردة، بما یتمشى باتفاق  3-2-11

ون الدولي، وآذلك استحداث واستعمال تكنولوجيات سليمة من النقل الخاص بتلك التكنولوجيات ویتمشى والقان
 .الناحية البيئية
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 .نشر الخبرات ذات الصلة على الصعيدین الوطني والدولي 3-2-12
 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ثم بعد ذلك استعراض مستمر حسب مقتضى الحال: زمن التنفيذ

 هابناء القدرة وتعزیز:    من البرنامج4العنصر 
ان بناء أو تعزيز القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالدارية هي قضية ذات أهمية تشمل مختلف القطاعات في سبيل 
اجراء تقييمات للتكنولوجيا تكون فعالة وتجري في أوانها الصحيح، في سبيل بناء وتعزيز أنظمة االعالم الوطنية أو االقليمية 

واألنشطة التي تجري في نطاق هذا . نشاء بيئات تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالخاصة بالتكنولوجيا وفي سبيل ا
العنصر من البرنامج ينبغي أن تبني على ما يوجد من مبادرات وبرامج، مثال بموجب اتفاقيات أخرى واتفاقات دولية أخرى، 

فع الطويلة األجل الناشئة عن نقل التكنولوجيا باعتبارها وينبغي فهم المنا. بغرض زيادة تضافر الجهود وتفادي ازدوا جية العمل
 .استثمارات من جانب المؤسسات والمبادرات ذات الصلة

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالداریة، قدرة وافية للتعاون الفعال والنقل والنشر واالمتصاص :  هدف 
 للتكنولوجيا، وآذلك للتعاون التقني والعلمي

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالدارية وافية في سبيل اجراء تقييمات تكنولوجيا وطنية :  1لهدف التشغيلي ا
 .تكون فعالة وفي وقتها الصحيح

 :األنشطة
 نحو توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب من جانب المنظمات والمبادرات الدولية واالقليمية والوطنية على 4-1

 .یتمشى وبناء أو تعزیز القدرة على اجراء تقييمات تكنولوجية وطنية فعالة وفي أوانها الصحيح
 .المنظمات والصناديق الدولية واالقليمية والوطنية حسب مقتضى الحال: الفاعلون الرئيسيون

   وقتا جاري ابتداء من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالدارية وافية الستحداث أو تعزيز وللتشغيل الفعال لالنظمة :  2الهدف التشغيلي
 .االعالمية الوطنية واالقليمية والدولية في سبيل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها فيما يتصل باتفاقية التنوع البيولوجي

 :األنشطة

تعزیز أو التشغيل الفعال لألنظمة االعالمية الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون تقييم احتياجات وفرص استحداث أو  4-2-1
 .فيها، بما في ذلك تحليل المخاطر وتقييم الوقع

األطراف من البلدان النامية ومن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي في تعاون مع أصحاب المصلحة : الفاعلون الرئيسيون
 من المنظمات الدولية ذات الصلة حسب مقتضى الحال وآذلك بمساندة من مرفق البيئة العالمية الوطنيين والدوليين وبمساندة

 .ومنظمات التمویل الدولية ذات الصلة
 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

قة بتجميع ونشر توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب لتحسين قدرة األنظمة الوطنية االعالمية المتعل 4-2-2
المعلومات بشأن االحتياجات والفرص في مجال نقل التكنولوجيا، وال سيما فيما یتعلق بالقدرة على التطبيق 
الفعال واالستعمال الفعال لتكنولوجيات االعالم االلكترونية، في تضافر آامل بين الجهود مع ما یوجد من مبادرات 

 .وبرامج
 ة العالمية والمنظمات والصناديق الدولية واالقليمية والوطنية، حسب مقتضى الحال،مرفق البيئ: الفاعلون الرئيسيون

 . الزمن جاري ابتداء من االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف:زمن التنفيذ

تبين  أن تكون القدرة  التقنية والعلمية والمؤسسية واالدارية وافية الستعراض السياسات والبرامج الوطنية و:3 الهدف التشغيلي
الحواجز التي تعرقل نقل التكنولوجيا ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي واحتياجات بناء القدرة والمجاالت ذات األولوية 

 .للخطوات السياسية

 :األنشطة
، قيام المؤسسات والمبادرات الدولية واالقليمية والوطنية ذات الصلة بتوفير المساندة المالية والتقنية والتدریب 4-3

حسب مقتضى الحال في سبيل بناء أو تعزیز القدرة على استعراض ما یوجد من سياسات وبرامج وتبين ما قد 
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یوجد من عوائق تعرقل التعاون ونقل التكنولوجيا المتصلة باتفاقية التنوع البيولوجي وباحتياجات بناء القدرة 
 .وبالمجاالت ذات األولویة التخاذ الخطوات السياسية

األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين :  الرئيسيةالفاعلون 
والدوليين وبمساندة من المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، وآذلك بمساندة من مرفق البيئة العالمية ومن 

 .منظمات التمويل الدولية ذات الصلة
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ثم الزمن جاري: نفيذزمن الت

أن تكون القدرة التقنية والعلمية والمؤسسية واالدارية وافية لتنفيذ تدابير وآليات تنشئ بيئة تؤدي الى نقل :  4الهدف التشغيلي
 .قولةالتكنولوجيا والتعاون فيها على صعيد القطاعين الخاص والعام والى امتصاص التكنولوجيا المن

على أساس االحتياجات واألولویات التي تبينتها البلدان أن تقوم المنظمات والمبادرات الدولية واالقليمية  4-4
والوطنية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، بتعزیز البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها ، 

 :وامتصاصها وال سيما فيما یتعلق باألمور اآلتية
 على أساس اإلحتياجات والخبرات التي تبينها البلدان تقدم المنظمات والمبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية ما – 4-4-1

یلزم من مساندة مالية وتقنية وتدریب لتهيئة البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون والسيما فيما یتعلق بما 
 : یلي 

 ية واالداریة بناء القدرة السياسية والقانون )أ(
-16تسهيل الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة الموجودة تحت ید مالكين لها، بما یتمشى والمادة  )ب(

2. 
 .توفير حوافز أخرى مالية وغير مالية لنشر التكنولوجيات ذات الصلة )ج(
ين بناء قدرات أصحاب المصلحة وتمكينهم خصوصا من ینتمون الى مجتمعات السكان األصلي )د(

 .والمحليين، فيما یتعلق بالحصول على التكنولوجيات ذات الصلة واستعمالها
توفير المساندة المالية والتقنية والتدریب لتحسين قدرة معاهد البحث الوطنية في البلدان النامية  )ه(

صلة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في سبيل تنمية التكنولوجيات وتحویرها ونشرها وفي سبيل موا
تطویر التكنولوجيات المستوردة بما یتمشى واالتفاق الخاص بنقل تلك التكنولوجيات ومع القانون 

 .الدولي، بما في ذلك من خالل الزماالت ومن خالل برامج التبادل الدولي
مساندة استحداث وتشغيل مبادرات اقليمية أو دولية للمساعدة على نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  )و(

لك على التعاون العلمي والتقني، خصوصا في مجال المبادرات التي ترمي الى تسهيل التعاون بين وآذ
 .الجنوب والجنوب واستحداث تكنولوجيات جدیدة بجهد مشترك بين الجنوب والجنوب

 .ى الحالمرفق البيئة العالمية والمنظمات والصناديق الدولية واالقليمية والوطنية حسب مقتض: الفاعلون الرئيسيون
 الزمن جاري ابتداء من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف: زمن التنفيذ

 برنامج العمل المتعّدد السنوات  متابعة القمة العامية للتنمية المستدامة و-26
   والخطة اإلستراتيجية 2010لمؤتمر األطراف حتى عام 

 2010طراف حتى عام وعمليات اإلتفاقية لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األ
 الصادرة عن اجتماع ما بينالدورات المعني ببرنامج عمل 3 من التوصية 8-4 و 2-1إن مشروع القرار هذا مأخوذ من الفقرات 

 . المرفق  ) UNEP/CBD/COP/7/5 ( 2010مؤتمر األطراف حتى عام 
 : إن مؤتمر األطرف يقرر 

مجاالت مواضيعية وقضايا شاملة لعدة قطاعات ، ينبغي أن ينظر في البنود باستعراضات متعمقة لما يوجد من   عند القيام-1
التي بينت القمة العالمية للتنمية المستدامة أنها أولويات ، مثل تخفيف وطأة الفقر ، والصحة البشرية ، والمجتمعات المستدامة 
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ية ينبغي أن ينظر فيها في اتصال ببرامج العمل ووسائل العيش ، والنقاط الساخنة والشبكات اإليكولوجية والممرات اإليكولوج
 ∗.القائمة 

يتبين مؤتمر األطراف، بالنسبة لكل اجتماع قادم، الطرائق المناسبة لمعالجة القضايا ذات األهمية الجاّبة، بما في ذلك  -2
نتها القمة العالمية للتنمية االقتصادية ذات الصلة التي تبي/ المعالجة داخل القطاع الوزاري، السيما القضايا االجتماعية 

 . المستدامة

 ، بتقييم حالة 2010 بأن يقوم مؤتمر األطراف شامال قطاعه الوزاري إن أمكن، في آل اجتماع له حتى عام يوصي  -3
لفية،  ، وتحقيق غايات تنمية األ2010التقدم بما في ذلك العقبات، نحو تحقيق غايات الخطة االستراتيجية وأهداف االتفاقية لعام 

 بأن يقوم مؤتمر األطراف، عند نظره في التقدم المحرز في يوصيباعتبار تلك الحالة بندًا صريحًا من بنود جدول األعمال ؛ 
 .االنجاز، باستعراض فعالية عمليات االتفاقية آذلك في تسهيل ذلك االنجاز

ت األطراف، وأن تعالج بطريقة متماسكة القضايا  بأّال تستعرض بتعمق إال ستة بنود فقط في أي اجتماع من اجتماعايوصي -4
 .الشاملة عدة قطاعات، على أن تراعي تلك الطريقة المتطلبات والخصائص المختلفة لتلك القضايا

  .بالحفاظ على بعض المرونة في برنامج العمل المتعدد السنوات إلمكان استيعاب القضايا العاجلة الطارئة يوصي  -5

 .يعتمد برنامج العمل المتعدد السنوات المرفق بهذه التوصيةمل برنامج الععتمد ي -6

 يقرر إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيين بشأن التنوع البيولوجي الجذري لمساعدة الهيئة الفرعية في عملها بشأن هذا -7
 . وشروط تكليف فريق الخبراء واردة في المرفق الثاني بالمقرر الحالي . الموضوع 

 مرفق

 2010نامج العمل المتعدد السنوات المقترح لمؤتمر األطراف حتى عام بر
قضایا جدیدة للنظر فيها  

 بتعمق
االستعراض المتعمق للعمل 
الجاري في نطاق المجاالت 

المواضيعية والقضایا 
 الشاملة لعدة قطاعات

القضایا االستراتيجية لتقييم 
ما یحرز من تقدم أولمساندة 

 ∗التنفيذ

 التنوع البيولوجي -1 االجتماع الثامن لألطراف
 الجُزري 

 التنوع البيولوجي -1
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة
  المبادرة العالمية -2

 للتصنيف 
 الوصول إلى الموارد -3

ريثما يصدر (وتقاسم المنافع 
مقرر عن االجتماع السابع 

 )لمؤتمر األطراف
   التربية وتوعية الجمهور-4
وما يتصل ) ي(8 المادة -5

 أحكام بها من 

ي تنفيذ الخطة  التقدم ف-1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
وغايات تنمية األلفية 

األهداف العالمية وما يتصل (
بها من تدابير ، مثل الرصد 
والمؤشرات واتجاهات التنوع 

 )البيولوجي
  تنقيح اآلليات المساندة -2

مثل اآللية المالية ، (للتنفيذ 
وغرفة تبادل المعلومات ، 

ل التكنولوجيا ، وبناء ونق
 )القدرة 

االجتماع التاسع لمؤتمر 
 األطراف 

 التنوع البيولوجي -1 
 الزراعي

  االستراتيجية العالمية -2
 لحفظ النبات

   األنواع الغريبة الغازية-3
  التنوع البيولوجي للغابات-4
  الحوافز-5
  نهج األنظمة اإليكولوجية -6

  التقدم في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
وغايات تنمية األلفية 

األهداف العالمية وما يتصل (
بها من تدابير مثل الرصد 
والمؤشرات واتجاهات التنوع 

 ). البيولوجي
ليات المساندة  تنقيح اآل-2

مثل اآللية المالية (للتنفيذ 
وغرفة تبادل المعلومات ونقل 

                                                 
∗  تشمل العمل على القضايا المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات" برنامج العمل " عبارة   
 .سوف ينظر مؤتمر األطراف في آل اجتماع له في بنود مختارة ذات صلة   ∗
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 )التكنولوجيا وبناء القدرة
االجتماع العاشر لمؤتمر 

 األطراف
  التنوع البيولوجي للمياه -1 

 الداخلية 
  التنوع البيولوجي -2

 البحري والساحلي
   االستعمال المستدام -3
   المناطق المحمية -4
  التنوع البيولوجي للجبال-5
مرتهن (  تغير المناخ -6

السابع بنتيجة االجتماع 
 )لمؤتمر األطراف

  التقدم في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية ومتابعة التقدم 

 2010نحو إدراك هدف 
وغايات تنمية األلفية 

األهداف العالمية وما يتصل (
بها من تدابير مثل الرصد 
والمؤشرات واتجاهات التنوع 

 ). البيولوجي
 تنقيح اآلليات المساندة -2

ل اآللية المالية مث(للتنفيذ 
وغرفة تبادل المعلومات ونقل 

 )التكنولوجيا وبناء القدرة
 المرفق الثاني

 شروط تكليف فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الجزري 
 

و       -1 اة أم ا   بإرشاد من الخطة التنفيذية وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة وغايات األلفية للتنمية ، ومع مراع ر منه
ام  ة لع أن القضايا الموضوعية   2010هدف اإلتفاقي ة بش ة لإلتفاقي ل الجاري رامج العم ررات ، إن ب ن مق ه م ا يتصل ب  وم

ى                اس إل ادوس ، وخصائص الجزر بالقي والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات والعمل الجاري في إطار برنامج العمل لبرب
 : قنيين المخصص بما يلي األراضي الرئيسية ، سيقوم فريق الخبراء الت

ة خاصة بأشد                  )أ ( الء عناي سيستعرض الوضع القائم واإلتجاهات والتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي الجزري ، مع إي
 : المناطق عرضة لضياع التنوع البيولوجي والخاضعة ألشد تهديد بفعل العوامل الناشئة عن األنشطة البشرية 

ين عدة قطاعات في         سيستعرض الكيفية التي يسهم بها     )ب (  العمل الجاري في مختلف المجاالت المواضيعية والمشترآة ب
ادوس         ظل إتفاقية التنوع البيولوجي والمتصلة بالعمل الجاري في إطار العمليات األخرى وخصوصًا برنامج عمل برب

ة         – ة الجزري ة اإليكولوجي أن األنظم ة بش ة الثالث داف اإلتفاقي ذ أه ي تنفي هم ف ف تس يت:  آي ة  وس وات الهام بين الفج
ادل المعلومات ،      : مثًال ( والمصاعب مع إيالء عناية خاصة لآلليات المستعملة لمساندة التنفيذ          ة تب ة ، وآلي ة المالي اآللي

درة       ة                   ) : ونقل التكنولوجيا وبناء الق ة الجزري ة اإليكولوجي ى أفضل الممارسات في إدارة األنظم وسيسلط الضوء عل
 . ي تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الجزري ويتبين فرص التضافر ف

وع واإلستعمال                    )ج ( ك التن ظ ذل ز حف وجي الجزري ، في سبيل تعزي وع البيول تقبل بشأن التن سيضع إقتراحات بعمل المس
امل                      ة من الجزر ، ش وارد الجيني ) 1.. (ة  المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستعمال الم

ة والمؤشرات ذات الصلة                 ات معين اد عملي ة نحو إيج ائج الموجه ة والنت اعلين ذوي   ) 2: (تنمية النتائج العالمي ين الف تب
اء        " ( وهاب " مقترحات بشأن آيفية الربط بمبادرة      ) 3: (الصلة والشرآاء في تنفيذ برنامج العمل        ى الم ي ترمز إل الت

ة                  والطاقة والصحة والزراعة والتنوع ال     ة للتنمي ات األلفي اند إنجاز غاي بيولوجي ، التي وضعها األمين العام وآيفي تس
 . وغير ذلك من أهداف ذات الصلة التي تبينتها القمة العالمية للتنمية المستدامة 

 مدة العمل. بـــاء 
وجي الجزري ينبغي الشروع                     -1 التنوع البيول ي ب ين المخصص المعن إن عمل فريق الخبراء التقني

ك العمل في وقت                 فيه ف  تم ذل ؤتمر األطراف وينبغي أن ي ق من جانب م ى الشروط تكليف الفري ة عل ورًا بعد الموافق
ة أن تنظر بتعمق في                        ه الهيئ ذي تزمع في اع ال ا العاشر وهو اإلجتم ة في إجتماعه ة الفرعي ه الهيئ يسمح بأن تنظر في

وجي الجزري      وع البيول ق ا   . موضوع التن ر فري دول      ويمكن أن يرسل تقري دولي لل اع ال ى اإلجتم م ، إل راء ، للعل لخب
  . 2004النامية الجزرية الصغيرة الذي ينعقد إلستعراض برنامج عمل باربادوس ، موريشيوس في أغسطس 

 : التقييم المستقبلي للتقدم المحرز : تنفيذ اإلتفاقية والخطة اإلستراتيجية . بـــاء 
امج     2خوذة من التوصية     مشروع المقرر اآلتي مأ    11-1إن الفقرات       من إجتماع ما بين الدورات المعني ببرن

ام             ى ع ؤتمر األطراف حت رة         ) . UNEP/CBD/COP/7/5annex (2010العمل المتعدد السنوات لم ين الفق أليف ب م الت ) أ (3وت
أخو .  الصادرة عن الهيئة الفرعية  9/13وتكيفيهما في ضوء التوصية     ) ب(3والفقرة   رة   والفقرات األخرى الم  من  47ذة من الفق

وهي مستمدة   ) UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3( مذآرة األمين التنفيذي عن وضع أهداف ومؤشرات وإطار تبليغي محددة             
ات من        .  الصادرة عن الهيئة الفرعية      9/13بدورها من التوصية     أخوذة من المرفق أما المرفقات األول والرابع والخامس فهي م

ذآ        ذي عن األهداف                         األول إلى الثالث من الم ين التنفي ذآرات األم ات بم ان من مرفق اني والثالث آتي ان الث ا المرفق ها بينم رة نفس
الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرامج العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي                

  ) . UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4 and 5(البحري والساحلي 
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 : ان مؤتمر األطراف 
 : التنفيذ الوطني واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي

 إلى األمين التنفيذي مواصلة استكشاف طرق لتوسيع المساندة الفعلية للبدان األطراف النامية يطلب ) 1
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، متى آان األمر مناسبا، في 

والجهد العالمي ينبغي أن يستمد من التزام وموارد المجتمع المدني في . وطنية تتعلق بالتنوع البيولوجي
 ) . استراتتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي  (NBSAPsوضع وتنفيذ 

االتفاقية والخطة االستراتيجية، ينبغي أن تتضمن الغايات  بوصفها اآلليات األولية لتنفيذ NBSAPs ينوّه بإن )2
وذلك للتمكين من تقييم وتقدير أفضل لما يحرز من ) إذا لم تكن تتضمنها فعال(األربع للخطة االستراتيجية، 

 .2010تقدم في تحقيق هدف 

األطراف ذات االقتصاد مواصلة تقديم الدعم للبلدان األطراف النامية وإلى  بلدان األطراف المتقدمة يدعو )3
 .االنتقالي حسب المالئم أن تعمل على إعداد مؤشرات على المستوى الوطني

، 5/20 إلى األمين التنفيذي تبليغ مؤتمر األطراف، بشكل عاجل، بشأن األعمال التي يطلبها المقرر يطلب )4
 قيام األطراف باستعراض ، ليسمح بالمزيد من العمل الذي يجب اتخاذه لتحديد طرائق لمساندة41الفقرة 

 .  التنفيذ الوطني

 لتعزيز تقييم أفضل للمنجزات 2010حتى عام ) متوسطة( إنشاء أهداف وأطر زمينة محددة إضافية يقرر )5
والتقدم المحرز نحو الخطة االستراتيجية وأن يكفل بصفة خاصة في ذلك أن يستعمل اإلطار مصادر اإلعالم 

 . الموجودة بقدر اإلمكان 

 وتخصيص الوقت 2010-2002 إنشاء جدول زمني لتقييم واستعراض الخطة االستراتيجية للفترة يقرر )6
الكافي في االجتماعات الالحقة لمؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

والخطة االستراتيجية واالجتماعات ما بين الدورات أن تنظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية 
 بشكل يتمشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر 2010والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 

 .األطراف

 إلى الهيئة الفرعية للمشروة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقوم بتقييم التغيرات في اتجاهات وحالة يطلب )7
لجاري لخسارة التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، ويطلب إلى التنوع البيولوجي ال سيما في المعدل ا

األمين التنفيذي، دعماًً لهذا العمل، أن يستخدم بشكل آامل عمليات التقييم والتبليغ العالمية األخرى مثل 
انب اآلليات النظرة العالمية للبيئة والنظرة العالمية للتنوع البيولوجي والتقيم األلفي للنظم اإليكولوجية إلى ج

اإلقليمية، بعقد اجتماعات لفريق االتصال بغية تسهيل التنسيق مع تلك العمليات ألغراض االتفاقية المتعلقة 
 .بالتنوع البيولوجي

 إلى األمين التنفيذي االشتراك في العمليات الناشئة من الدورات العشرين لمجلس إدارة برنامج األمم يطلب )8
النظر في إعداد وإنشاء خطة استراتيجية حكومية دولية لدعم التنفيذ، المتصل بنتائج المتحدة للبيئة المتعلق ب

 .العملية الدولية لإلدارة البيئية، وذلك لضمان أن يساهم ذلك في تنفيذ االتفاقية

يد  تناول بشكل موسع الحاجة إلى تقديم المساندة المرآزة وتحسين آليات المساندة القائمة عندما يتم تحديقرر )9
العقبات لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ال سيما عند النظر في نتائج تقييم 

 .العملية في تحقيق األهداف ومهمة الخطة االستراتيجية

 إعداد آليات الستعراض وقع وآفاءة العمليات القائمة بموجب االتفاقية، مثل اجتماعات مؤتمر يقرر )10
اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والنقاط الرئيسية الوطنية واألمانة، آجزء األطراف و

 .من العملية برمتها لتحسين عمليات االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية

 االستعمال  ، بغية إعداد طرائق أفضل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية، يمكن النظر فييعترف بأنه )11
الكامل للخبرات المكتسبة من االتفاقات األخرى البيئية متعددة األطراف، مثل االتفاقية اإلطارية لألمم 

، 41، الفقرة 5/20المتحدة بشأن تغير المنـاخ، يطلب إلى األمين التنفيذي أن يبادر بعمـل لمتابعة المقرر 
ة الستعراض التنفيذ الوطني لينظر فيه مؤتمر األطراف وذلك لتقديم نظرة عامة على اآلليات والعميات القائم

 .في اجتماعه السابع
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اه، في                     أن ينشئ يقرر   )12 ة في المرفق األول أدن ، على أساس مؤقت، اطارا لغايات وأهداف محددة اضافية مبين
راره        2010سبيل تقييم ما يحرز من تقدم نحو هدف عام            بموجب    العالمي بشأن التنوع البيولوجي، الذي تم اق

 وهذه األهداف من شأنها أن تستكمل األهداف الموجودة في الخطة االستراتيجية؛.  6/26المقرر 
باالقتراحات المنقحة الدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، في برامج العمل الخاصة              األخذ  يقرر    )13

ري      وجي البح وع البيول ة والتن اه الداخلي وجي للمي التنوع البيول احلي ب والس
(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4&5)؛ 

اه،                    أن تتبين يقرر   )14 واردة في المرفق الثالث أدن ة المستوى ال ، على أساس مؤقت، مجموعة المؤشرات العالمي
راره بموجب         2010في سبيل تقييم ما يحرز من تقدم نحو الهدف العالمي للتنوع البيولوجي لعام               م اق ذي ت ، ال

ائم                     والغايات و  6/26المقرر   ال عن االتجاهات في الوضع الق ى نحو فع األهداف المبينة أعاله، واالبالغ عل
اه البشر خالل                      ى رف ة، وعل ة االيكولوجي ا األنظم للتنوع البيولوجي والوقع على السلع والخدمات التي توفره

 العقد الزمني الجاري؛
ه في ار مرن،     ) أ( على أن الغايات واألهداف المشار اليها في الفقرة        أن يرآز يقرر   )15 أعاله ينبغي أن ينظر الي

روق        /يمكن أن توضع فيه األهداف الوطنية و       اة ف ة، ومع مراع درات الوطني ات والق أو االقليمية طبقا لألولوي
 .التنوع بين البلدان

دعو و )16 ة و ي ات وأهداف وطني ى وضع غاي دمجها حسب مقتضى / األطراف والحكومات ال ة، وأن ي أو اقليمي
ي  ال ف ة     الح ل الوطني تراتيجيات وخطط العم ك االس ي ذل ا ف ادرات ذات الصلة، بم رامج والمب الخطط والب

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
ز  )17 ة      أن يرآ دول النامي وا وال ا نم يما أقله ة وال س دان النامي ي البل ا ف درة، خصوص اء الق ى بن ة ال ى الحاج عل

ق                الجزرية الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي      ى تحقي ة ال ذ األنشطة  الرامي ، في سبيل تمكينها من تنفي
 ورصد التقدم الذي يحرز نحو الغايات واألهداف؛

 اآللية المالية وغيرها من المنظمات التمويلية، الى توفير مساندة وافية وفي الوقت المناسب الى تنفيذ            أن يدعو  )18
راك غايات وأهداف البلدان النامية األطراف، ال سيما  األنشطة الرامية الى تحقيق وصد التقدم المحرز نحو اد        

 أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، حسب مقتضى الحال؛
أنها أن                  أن يدعو  )19  االتفاقيات وعمليات التقييم والمنظمات ذات الصلة الى أن تسهم في تقارير ومعلومات من ش

 ؛2010د ما يحرز من تقدم نحو أهداف تساعد على رص
 : في اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، أن تقوم بما يليأن يطلب  )20

امج عمل مواضيعي               )أ( ة في آل برن ائج فعلي ق نت أن تضع مقترحات بادماج األهداف الموجهة نحو تحقي
 ه؛متبقي، حسب مقتضى الحال، مع استعمال النهج المبين في المرفق الثاني أدنا

 أن يستعرض استعمال المجموعة المؤقتة من المؤشرات العالمية؛   )ب(
 .وأن يقدم تقريرا عن النتائج الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن 

ادة        أن يطلب    )21 افع وبالم والي بالحصول وتقاسم المن ا يتصل   ) ي(8 من الفريقين العاملين المعنيين على الت وم
ا الخيارات في مجال المؤشرات الدالة على الحصول على الموارد الجينية والتقاسم         بها من أحكام، أن يستكشف    

ليين       كان األص ات الس دى مجتمع ا ل ة م بيل حماي ي س تعمالها، وف ن اس ئة ع افع الناش ادل والمنصف للمن الع
اعه والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات، وتقديم تقرير عن نتائج ذلك الى مؤتمر األطراف في اجتم              

 .الثامن
 : من األمين التنفيذي ما يليأن يطلب  )22

د من المشورة                            )أ( اة مزي االت األخرى ذات الصلة، ومع مراع اون مع المنظمات والوآ أن يقوم، في تع
ات            ذه الغاي تعمال ه وم باس ر، أن يق ادي عش ر أو الح ا العاش ي اجتماعه ة، ف ة الفرعي تقدمها الهيئ س

ديم المحرز نحو هدف              واألهداف والمؤشرات في التقار    ل التق ك       2010ير التي تتولي تحلي ا في ذل ، بم
 .Global Biodiversity Outlookمن خالل النشرات التي تصدر على فترات زمنية من نشرة 

داف       )ب( ق أه ي لتحقي اون التقن ز التع ي تعزي ات ف ادل المعلوم ة تب امال آلي تعماال آ تعمل اس  2010أن تس
 .أن ما يحرز من تقدموتسهيل تبادل المعلومات بش

أن يدعو المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب الى مساندة األمانة في تسهيل وتنسيق تجميع المعلومات        )23
 .2010الالزمة للتبليغ عن االنجازات نحو ادراك هدف 
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 المرفق األول
 اطار مؤقت للغایات واألهداف

 حمایة مكونات التنوع البيولوجي
 الحفاظ على تنوع األنظمة االیكولوجية والموائل والمناطق األحيائية  - 1الغایة 
 . في المائة من الحفظ الفعال لكل منطقة ايكولوجية من مناطق العالم10  تحقيق على األقل 1-1الهدف 
 .  حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي2-1الهدف 

   الحفاظ على تنوع األنواع- 2الغایة 
 .  استعادة واستبقاء أو تخفيض تناقص األواهل من األنواع المنتمية الى مجموعات تصنيفية مختارة1-2لهدف ا

 .  تحسين الوضع القائم في األنواع المعرضة للتهديد2-2الهدف 

   الحفاظ على التنوع الجيني- 3الغایة 
واع األ              1-3الهدف   ي للمحاصيل والمواشي وأن وع الجين دة                الحفاظ على التن اة اآلب ا، واألسماك والحي ي تحصد تجاري شجار الت
(Wild)                   ارف  وغير ذلك من األنواع الرئيسية ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية المحسوسة، والحفاظ على ما يتصل بها من مع

 .لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 معالجة التهدیدات الواقعة على التنوع البيولوجي
  الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير استعمال األرض واالستعمال غير المستدام للمياه  تخفيض- 4الغایة 
   تناقص معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية1-4الهدف 

  التحكم في التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة- 5الغایة 
 سية المحتملة  التحكم في ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئي1-5الهدف 
 .  ايجاد خطط ادارة لألنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد األنظمة االيكولوجية أو الموائل أو األنواع2-5الهدف 

  وقف االستعمال غير المستدام- 6الغایة 
 .  أن تصبح المنتجات القائمة على أساس التنوع البيولوجي مستمدة من مصادر تدار ادارة مستدامة1-6الهدف 

 .  أن تدار مناطق االنتاج بما يتمشى وحفظ التنوع البيولوجي2-6هدف ال
 .  أال تكون التجارة الدولية خطرا على أنواع النباتات والحيوانات البرية3-6الهدف 

   تخفيض الضغوط الناشئة عن تغير المناخ والتلویث وتآآل التربة- 7الغایة 
دف  ر الم  1-7اله ن تغي ئة ع يض الضغوط الناش ة        تخف وجي واألنظم وع البيول ى التن ا عل ة ووقعه ل الترب ث وتآآ اخ والتلوي ن

 .االيكولوجية

 استبقاء وتقاسم المنافع الناشئة عن التنوع البيولوجي
   استبقاء قدرة األنظمة االیكولوجية على انتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش- 8الغایة 
 .ية على انتاج السلع والخدمات  استبقاء قدرة األنظمة االيكولوج1-8الهدف 
  وقف تناقص الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات لدى مجتمعات السكان األصليين  2-8الهدف  

 .والمحليين، التي تساند سبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والخدمات الصحية

 لمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الهيلية  آفالة التقاسم العادل وا- 9الغایة 
ة                  9الهدف   وارد الجيني   أن تكون جميع تحويالت الموارد الجينية متمشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الم

 .النباتية لألغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الواجبة التطبيق

  الثاني مرفقال
 المية موجهة نحو تحقيق نتائج لبرنامج العملأهداف ع

 بشأن التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية
يم            ا جاء تفصيلها في تقي ة آم تراتيجية لإلتفاقي إن الغايات واألهداف اآلتية قائمة على أساس ما يتعلق منها بتنفيذ الخطة اإلس

وجي لع وع البيول دف التن و ه رز نح دم المح                                               ( 2010ام التق
UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3 . (              ى وهذه األهداف مذآورة هنا ذآرًا حرفيًا بوصفها أهداف شاملة تطبق بعد ذلك عل

ر     برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، مع إدخال التعديالت اللفظية               الالزمة لجعلها أآث
 . مالئمة لسياق الموضوع 
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 حمایة مكونات التنوع البيولوجي
 .  حفظ تنوع النظم اإلیكولوجية والموائل والتكوینات—1الغایة 

 . في المائة على األقل من المناطق اإليكولوجية في العالم10الحفظ الفعال لما ال يقل عن : 1-1هدف شامل 

هذا الهدف یمكن تطبيقه مباشرة على التنوع البيولوجي . تنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على ال
 .للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
لتنوع ، ويقترح إدماجه في برنامج العمل بشأن ا)4الهدف (هذا الهدف موجود بالفعل في اإلستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

تعني تجمعات رئيسية من النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية حسب " المنطقة اإليكولوجية " و . البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
ولكن هذا . )مثل أنهار سهول الفيضانات االستوائية الجديدة، والبحيرات األفريقية العظمى، وغيرها(الفئات اإلقليمية والبيولوجية الرئيسية 

وهناك حاجة للقيام بجرد ألنواع ومواقع ومساحات المناطق . المصطلح لم يعّرف بعد جيدا بالعالقة إلى التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 .اإليكولوجية لتلبية متطلبات تحقيق هذا الهدف

لبيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه والتحقق من ارتباطه بالتنوع ا" الحفظ الفعال " من الصعب إيجاد تعريف الصطالح  
الحفظ الفعال " ولذا فإن . فالمياه الداخلية والمناطق المحمية معرضة بشدة للتأثيرات التي تأتي من خارج حدود أي منطقة جغرافية. الداخلية

باع نهج قائم على النظام وهذا يعني بصورة فعلية وجوب ات. يجب أن يتضمن اإلدارة المالءمة لمستجمع مياه األمطار أو الحوض" 
فالهدف يجب أن ينصب . اإليكولوجي الشامل في تحقيق هذا الهدف بالعالقة إلى تنفيذ التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية

 ).وهو ما يعرف باستعمال نهج النظم اإليكولوجية(على حفظ النظم اإليكولوجية لمستجمع مياه األمطار بأآمله 

 .حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي: 2-1امل هدف ش

 في المائة من معظم المناطق األآثر أهمية 50تأمين حمایة . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .بالنسبة للتنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 لتقنيالمبرر ا
ويشير هذا الهدف إلى تحديد وحفظ . التامة للمناطق" الحماية " سوف يتطلب ذلك اتباع نهج النظام اإليكولوجي لكفالة 

داخل مناطق " النقاط الساخنة  "مثل (مناطق ذات أهمية خاصة بالنسبة للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية /مواقع
ر إلى االجتماع الثامن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية آوثيقة إعالمية، عن صياغة قائمة وقدم تقري). إيكولوجية

إرشادية بفئات مكونات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية، تلك الفئات التي لها أهمية لتحفظ واالستخدام المستدام، وذلك 
وأعد أيضا نظام تصنيف عملي للنظم اإليكولوجية للمياه . (UNEP.CBD/SBSTTA/8/INF/4) األول من االتفاقية بالعالقة إلى المرفق

، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 8/2من التوصية ) أ (7وفي الفقرة ). رامسار(الداخلية في إطار اتفاقية األراضي الرطبة 
 .يطلب إلى األطراف التي يهمها األمر اعتماد تصنيف رامسار لألراضي الرطبة آنظام مؤقت للتصنيفوالتكنولوجية مؤتمر األطراف أن 

وعادة ما يكون من الضروري، اعتمادا على طبيعة وحجم منطقة بعينها، أال يتم حماية المنطقة ذاتها فحسب، بل الحفاظ على  
ومثال ذلك، على مستوى حوض النهر، أن شبكة من المناطق المحمية . يةالتواصل بين المناطق التي تربط بينها صالت إيكولوجية طبيع

يجب أن ) عادة من خالل قنوات نهرية(الصغيرة في أماآن إستراتيجية يمكن أن تنطوي على فائدة عظيمة ولكن الوصالت الضرورية بينها 
نواع األسماك المهاجرة، تدعو الضرورة إلى حماية فعلى سبيل المثال، بالنسبة أل. تصان الستمرار الحفاظ على سالمتها اإليكولوجية

التي عادة ما تكون بالقرب من المسطحات (ومناطق التكاثر ) التي عادة ما تكون بالقرب من المسطحات السفلية للنهر(مناطق التغذية 
ال، يمكن أن ينطبق هذا المطلب بين قارات وبالنسبة للطيور المائية المهاجرة، مث. وقدرة األسماك على التحرك بحرية بين االثنين) العلوية

 .في أغلب األحوال

  الحفاظ على تنوع األنواع — 2الغایة 

 .استعادة أعداد األنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والحفاظ على هذه األعداد أو التقليل من انخفاضها: 1-2هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة وبدون تعدیل على التنوع . جي للمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولو
الفردیة وعدد األعداد ) الوفرة(تعني األرقام المطلقة " األعداد " ومن المفترض أن . البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

وینبغي أن یكون ذلك . ة أآبر وتحدیده آميا بالعالقة إلى تقنيات محددةویمكن تنقيح هذا الهدف بدرج. الفردیة) واألعداد الفرعية(المميزة 
وربما رغب مؤتمر األطراف في . ممكنا على األقل بالنسبة للكثير من الطيور المائية، ومعظم الحيوانات البرمائية والكثير من الزواحف

تواصل تنقيح هذه األهداف وتحدیدها آميا بالتعاون مع أن یطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن 
 .المتخصصين في التصنيفات ذات الصلة
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 المبرر التقني
بالرغم من الصعوبة الشديدة في الحصول على البيانات عن االتجاهات في أنواع النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، وهذه البيانات 

على " عينة األنواع " ويمكن أن تستند .  بيانات تتراوح بين المعقولة والجيدة لبعض األنواعالتي غالبا ما تكون غير دقيقة، فإن هناك
فمن المشكالت الخاصة أن البيانات الجيدة عادة ما تكون متاحة . مصادر البيانات القائمة، ولكن يجب مالحظة أن العينة ستكون متحيزة

وبالرغم من فائدة ذلك، فإن المعرفة غالبا ما تكون ). وباألخص الطيور(الح الخاصة بالنسبة لألنواع التي تحظى بشعبية لدى جماعات المص
غائبة بالنسبة لألنواع التي تكون مهمة لكسب العيش لدى فئات معينة، وخصوصا فقراء الريف، ومن ثم تنبع أهمية اعتبارات االستخدام 

 .2\اع لمصائد األسماك في المياه الداخلية فقيرة جدا، آما ونوعاومن المشاآل أن البيانات العالمية على مستوى األنو. المستدام

 .خفض األخطار على األنواع المعروفة المهددة حاليا :2-2هدف شامل 

من األنواع ]  في المائة80[الحفظ في الموقع الطبيعي . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .لمعروفة من النباتات والحيوانات في العالم التي تعتمد على النظم اإلیكولوجية للمياه الداخليةالمهددة ا

 المبرر التقني
مثل األنواع المدرجة على القائمة الحمراء لالتحاد  — المعروفةمن المالحظ أن هذا الهدف يشير إلى حالة األنواع المهددة 

غير أن عدد األنواع في المياه الداخلية على .  في المائة60والهدف بالنسبة للنباتات هو . (IUCN)دولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ال
وهناك أيضا حجة قوية مفادها أنه إذا آان معلوما أن نوعا معينا . القائمة من المرجح أن يمثل جزءا ضئيال من األنواع المهددة بالفعل

 في المائة، بل أن هناك مبررا لهدف المائة 80وبناء عليه، اقترح هنا هدف الـ . لة حفظهمعرض للتهديد، فينبغي إذن عمل شئ لتحسين حا
وربما رغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تبحث وتحدد الهدف . في المائة

 .كن أيضا وضع أهداف حسب مجموعات األنواعومرة أخرى، يم. المالئم بعد إجراء المزيد من المشاورات

ال تعتبر ممكنة بالنسبة لمعظم التنوع البيولوجي للنظم ) للنباتات، مثال( الطبيعي خارج موقعهااإلشارات إلى حفظ األنواع  
). دولية لحفظ النباتستراتيجية ال التي يفترض أنها متضمنة في اال—فيما عدا بعض مجموعات النباتات (اإليكولوجية للمياه الداخلية 

، فان هذه )مثل الحفظ بالتبريد(بدأت في الظهور ) مثل األسماك( الطبيعي ألنواع أخرى خارج الموقعوبالرغم من أن تقنيات الحفظ 
 .التكنولوجيا أآثر تعقيدا وليست هناك ثقة آبيرة في أن الحفظ خارج الموقع الطبيعي هو خيار مستدام ألعداد آبيرة من األنواع

   الحفاظ على التنوع الجيني— 3لغایة ا

حفظ التنوع الجيني للمحاصيل والماشية، واألنواع التي تحصد على أساس تجاري من األشجار واألسماك والحياة اآلبدة : 1-3هدف شامل 
المجتمعات األصلية وغيرها من األنواع الرئيسية ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية، والحفاظ على ما يرتبط بها من معارف لدى 

 .والمحلية

منع المزید من الخسائر الكبيرة للتنوع الجيني المعلوم . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
قتصادیة التي تعتمد لألنواع التي تحصد على أساس تجاري من أنواع األسماك وغيرها من األنواع الرئيسية ذات القيمة االجتماعية واال

 .على النظم اإلیكولوجية للمياه الداخلية والحفاظ على ما یرتبط بها من معارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 المبرر التقني
ود من أن المعارف المتعلقة بالتنوع الجيني للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية فقيرة جدا، ولكنها متاحة لعدد محد

وبناء عليه، فااللتزام بمنع الخسارة الكبيرة يسري على عدد . ولذلك، فإن نسبة التنوع الجيني التي تتوفر بيانات بشأنها ضئيلة جدا. األنواع
ير من  في المائة من التنوع الجيني، ولكن األمر يتعلق بعدد آب70فبالنسبة للنباتات، يتمثل االلتزام في حفظ . ضئيل نسبيا من األنواع

 .األنواع بسبب تطور المعرفة عن التنوع الجيني للمحاصيل وغيرها من مجموعات األنواع التجارية

وهذا . ، ولكن من المفترض أن ذلك يتضمن أقرباءها البريين أيضا"األنواع التي تحصد على أساس تجاري " ويشير الهدف إلى 
آلبد ال يحصد مباشرة بل يمكن التأثير عليه بالزراعة وغيرها من األنشطة باستعمال ومثال ذلك أن قدرا آبيرا من التنوع الجيني ا. أمر مهم

 .أصناف تجارية مستأنسة

ويمكن أيضا إعداد المزيد من األهداف المحددة ذات المؤشرات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة وتطبيقها على الصعيدين  
). سلمون وتروتة(بيانات عن حالة واتجاهات الموارد الجينية للسلمونيد اآلبد : ثالوربما تضمنت هذه، على سبيل الم. اإلقليمي والوطني

وسوف يساعد عدد من مؤشرات العملية في قياس التقدم نحو حفظ التنوع الجيني في المواقف التي يصعب فيها تطبيق أهداف مباشرة 
ءات لحفظ التنوع البيولوجي من خالل تربية األحياء المائية وغيرها اعتماد وتنفيذ السياسات واإلجرا: ومثال ذلك. موجهة نحو تحقيق نتائج

                                                 
 .(www.fao.org)وهذا ما اعترفت به منظمة األغذية والزراعة نفسها  \3
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بما في ذلك رصد تنفيذ مدونة السلوك لمصائد األسماك المسؤولة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، وتطبيق (من القطاعات ذات الصلة 
 .\3)المبادئ والخطوط التوجيهية الصادرة في أديس أبابا عن االستخدام المستدام

 التهدیدات للتنوع البيولوجي
 .تخفيض الضغوط من خسارة الموائل وتغيير استعمال األراضي، واالستخدام المستدام للمياه  — 4الغایة 

 .تخفيض معدل الخسارة في الموائل الطبيعية ووقف تدهورها: 1-4هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على التنوع البيولوجي . داخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه ال
 وربما رغب مؤتمر األطراف في أن یطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية .للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 یتطلب، ضمن أمور أخرى، النظر في تطبيق هدف ومن شأن ذلك أن. أن تضع هدفا آميا محددا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف
 .مقدر آميا لكل نوع من أنواع الموائل

 المبرر التقني
فاستعمال المياه، مثال، يؤثر في نوعية النظام . للمياه تحت هذه الغاية" االستعمال غير المستدام " من الحيوي إضافة إشارة إلى 

وحدها ال " خسائر الموائل " ولكن . وفي ديناميكية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، )دون التشجيع على خسائر الموائل(اإليكولوجي 
لذ أن الموائل يمكن أن تظل سليمة من الوجهة . تشمل بالضرورة جميع التهديدات للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية

التغيرات في النظام اإليكولوجي التي تنتج عن االستعمال غير المستـدام للمياه المادية ولكن نوعيتها أو مالءمتها يمكن أن تتآآل بسبب 
واسترعاء االنتباه للمياه آمجال رئيسي للقلق يجعل عمل البرنامج متوازيا بشكل أفضل مع الشواغل ". الموئل "اعتمادا على تعريف (

ة المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية تشير بالتحديد إلى الحاجة لتحسين فالقمة العالمية المعنية بالتنمي(األخرى في المبادرات ذات الصلة 
ال تعالج عموما التهديدات للتنوع البيولوجي للنظام " التغير في استعمال األراضي " وبالمثل، فإن أهمية ). سياسات المياه وإدارتها

كولوجية المائية ليس أرضا ويمكن أن يعّدل بغض النظر عن التغيرات في من النظم اإلي" المائي " ألن الجزء (اإليكولوجي للمياه الداخلية 
 ).استعمال األراضي

وهبوط ) أي انخفاض العدد أو المساحة(الموئل، وهذا مالئم ألنه يتضمن خسائر الموئل " تدهور " يشير الهدف الفعلي نفسه إلى  
وسيكون من المنطقي إلى ). مجال لتقييم هذا الهدف آميا، آما ذآرنا من قبلبالرغم من وجود (في نوعية الموئل أو التشغيل اإليكولوجي له 

فخسائر الموئل . الستعمال األراضي وخسائر الموئل في برامج العمل الخاصة بالمجاالت المواضيعية األخرى" أهداف " حد آبير تحديد 
والمطلب الرئيسي هنا هو متى ). مثل الزراعة والحراجة( قطاعية في النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية تحدث دائما بسبب أنشطة) وغيرها(

فيجب أن تشمل بحث التأثيرات على التنوع البيولوجي للنظام " االستدامة " يتم النظر في األنشطة المنفذة في قطاعات أخرى، أما 
ي الزراعة التي تؤمن ليس مستوى اإلنتاج الزراعي ، على سبيل المثال، ه"الزراعة المستدامة " وبذلك فإن . اإليكولوجي للمياه الداخلية

مثال من خالل االستعمال األآثر (فحسب، بل تجعل من الممكن أيضا استمرار مستوى التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية 
 .هو الوسيلة المنطقية لتحقيق التقدمومرة أخرى، فإن اعتماد نهج النظام اإليكولوجي في معالجة هذه القضايا ). آفاءة لمياه الري

   مكافحة األخطار من األنواع الغریبة الغازیة— 5الغایة 

 .مراقبة مسارات انتقال األنواع الغريبة الغازية الرئيسية المحتملة: 1-5هدف شامل 

البيولوجي  الهدف مباشرة على التنوعیمكن تطبيق هذا . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
تعتبر متطلبات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية مختلفة بعض الشئ عن متطلبات معظم األنظمة اإليكولوجية 

وأحد . ود اختالفات في األهمية النسبية لمختلف المسارات المحتملةولكن مسارات االنتقال مماثلة، بالرغم من احتمال وج. األخرى
االعتبارات للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية هو أن العديد من األنواع الغريبة، حال إدخالها، تشكل صعوبة آبيرة في 

وهذا يعني بالفعل ضرورة إعطاء األولوية لمنع ). والالفقرياتوخصوصا لألنواع المغمورة في الماء مثل األسماك (التحكم فيها بعد ذلك 
ويتعرض التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية لخطر شديد بسبب التوسع . الدخول، عن طريق مراقبة مسارات االنتقال

 .لمجاالت المواضيعية األخرىمقارنة با ولكن هذا الموضوع لم يخضع للتقييم —السريع لقطاع تربية األحياء المائية 

 .وضع خطط إلدارة األنواع الغريبة الغازية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع: 2-5هدف شامل 

                                                 
4\ UNEP/CBD/SBSTTA/9/9والوثائق اإلعالمية األخرى ذات الصلة . 



UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 
270Page 

 

 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على برنامج عمل التنوع . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .لبيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخليةا

 المبرر التقني
، تم إعداد تقديرات آمية (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3) 2010لدى تقييم التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

هدف المقرر آميا من أجل أن يطبق على ولم يقترح هذا ال".  من األنواع الغريبة الرئيسية 100لما ال يقل عن " للهدف المتعلق بالنباتات 
هناك عدد من األنواع الغريبة المحتملة يزيد بكثير جدا عن المائة، بما فيها عدد آبير ) 1: (التنوع البيولوجي للمياه الداخلية لألسباب التالية

 .لكل األنواع الغريبة الرئيسية" رية خطط إدا" من الوجهة النظرية، ينبغي وضع ) ب(، و )ولكن الرقم غير معلوم حاليا(من النباتات 

   وقف االستخدام غير المستدام— 6الغایة 

 .\4"إدارتها المستدامة " استغالل مصادر التنوع البيولوجي بشكل يكفل استدامة تنوعها البيولوجي، أي يكفل : 1-6هدف شامل 

من منتجات ]  في المائة80/50[استغالل ما ال یقل عن . اخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الد
 .التنوع البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية من مصادر مستدامة

 المبرر التقني
ي التي تشمل أساسا مصائد األسماك بالوسائل التقليدية ولكن أيضا الصيد العاد(الموارد اآلبدة " استغالل " هذا الهدف يشير إلى 

وربما رغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ). وجمع المنتجات األخرى بخالف منتجات مصائد األسماك
 .والتقنية والتكنولوجية أن تضع هدفا آميا محددا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

ها في حالة التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية، ألن يصعب آثيرا تعريف" اإلدارة على أساس االستدامة " عبارة  
 .مشكلتي التدهور البيئي والخسارة الرئيسيتين واالستغالل الزائد يعتمدان على بعضهما البعض

 ).مثالتشمل مصائد األسماك الترفيهية (ينبغي أن تتضمن آل المنافع وال تقتصر على أشياء تستهلك مباشرة " المنتجات " 

تشكل مدونة السلوك لمصائد األسماك المسؤولة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة أساسا طيبا لإلدارة على أساس االستدامة 
ويمكن تحديد هدف آمي قائم على أساس عدد األطراف أو النظم اإليكولوجية . بالنسبة لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية على السواء

وتعد هذه المدونة إطارا جيدا جدا لتحديد منهجيات مالئمة لتحقيق االستدامة في التنوع البيولوجي . فيها مدونة السلوك بالفعلالتي تنفذ 
 .لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية

 .إدارة مناطق اإلنتاج بشكل يتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي: 2-6هدف شامل 

من مناطق تربية األحياء ]  في المائة50ما ال یقل عن [إدارة . لبيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخليةآيفية تطبيق الهدف على التنوع ا
 .المائية في النظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية بشكل یتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
 تشير إلى المناطق التي تدار بالتحديد ألغراض تربية األحياء المائية في هذا الهدف" مناطق اإلنتاج " من المفترض أن 

وهكذا، فإن الهدف هنا هو النهوض باالستزراع . أو المناطق التي يشكل فيها هذا النشاط أحد االستعماالت الرئيسية) إستزراع األسماك(
 .1-6 على عكس صيد األسماك الذي يعالج تحت الهدف) استزراع األسماك(المستدام 

ربما رغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تواصل تطوير هذا الهدف 
 .استنادا إلى مشورة الخبراء في هذا المجال

 .عدم تعريض أنواع الحيوانات أو النباتات اآلبدة للخطر من خالل التجارة الدولية: 3-6هدف شامل 

 .یطبق مباشرة بدون تحفظ أو تغيير. ة تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخليةآيفي

 .غوط من التغير المناخي والتلوثض  تخفيض ال— 7الغایة 

 .تخفيض الضغوط من التغير المناخي والتلوث وآثارها على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية: 1-7هدف شامل 

                                                 
 أو  أي أن هدف اإلدارة هو استدامة التنوع البيولوجي—" بشكل يحفظ االستدامة " هنا يعني اإلدارة " اإلدارة المستدامة " اصطالح  \5

 .المصادر نفسها
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یطبق هذا الهدف مباشرة على التنوع البيولوجي للنظام . آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
ویمكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضع هدفا آميا مالئما قبل االجتماع الثامن . اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 .التلوث، تراآم المواد المغذیة، والترسب في النظم اإلیكولوجية للمياه الداخلية: مؤتمر األطراف لما یليل

 المبرر التقني
مواد (والتلوث بالمعنى التقني يعني دخول عناصر غير طبيعية . لألغراض الراهنة، يتضمن التلوث تراآم المغذيات والترسب

نسبة للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، هناك مشكلة متساوية في األهمية وهي تراآم المواد المرآبة وبال. إلى البيئة) آيميائية وغيرها
وبالمثل، يمكن النخفاض مستويات هذه المواد المرآبة عن ). الترسب(أو الرواسب ) تراآم المواد المغذية(الطبيعية مثل المواد المغذية 

 .أن يثير مشاآل هو اآلخر) ة والرواسبمثل المواد المغذي(المستويات الطبيعية 

ويشير ذلك إلى الحاجة إلى التأآد من . إلى حد آبير عن األنشطة غير المستدامة على األرض) وغيرها(تنشأ مشكالت التلوث 
واألهداف التي تنطبق على إعطاء االهتمام المالئم لمتطلبات التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية بالعالقة إلى جميع الغايات 

وهذا يعني أن الغايات واألهداف الضرورية ال يمكن معالجتها من خالل برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي . مجاالت مواضيعية أخرى
تشمل عدة " إلى مسألـة فالنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية تتأثر بجميع القطاعات، وهي لذلك أقرب . للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية وحده

وهذا يجعل من الصعب تطوير غايات وأهداف للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه . أآثر منها مجال عمل مواضيعي" قطاعات 
 للتطبيق وربما قدمت النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أقوى مبرر. الداخلية، ولكن ذلك ال يمكن أن يتحقق إال من خالل عملية تعاونية

 .الفعال لنهج النظام اإليكولوجي

 الحفاظ على المنافع من التنوع البيولوجي وتقاسمها
 . ودعم سبل آسب العيش  الحفاظ على قدرة النظم اإلیكولوجية على إنتاج سلع وخدمات— 8الغایة 

 .الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج سلع وخدمات: 1-8هدف شامل 

یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على برنامج عمل التنوع .  الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخليةآيفية تطبيق
ویمكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقوم بصياغة وتطویر . البيولوجي للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في ضوء نتائج تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي، ضمن أشياء أخرىأهداف مالئمة قبل 

 المبرر التقني
والواقع أن أهمية السلع والخدمات . هذه الغاية مهمة جدا من حيث عالقتها بالتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية

ومن المتطلبات الرئيسية اعتماد نهج لإلدارة يعتمد على النظام . ولوجية للمياه الداخلية ال تحظى بالتقدير الوافيالتي تقدمها حاليا النظم اإليك
وبالمثل، فإن نهجا قائما على سبل . اإليكولوجي، إذ بإمكان ذلك أن يوفر إطارا يمكن التعامل فيه مع مختلف الطلبات المتعارضة على المياه

ويسير نهجا النظام اإليكولوجي . فيدة للغاية لمقارنة المنافع االجتماعية واالقتصادية لبدائل التنمية وأو اإلدارةآسب العيش يوفر أداة م
وآسب العيش معا في توافق ممتاز ويقدم آماال آبيرة في تحقيق أهداف االتفاقية بالعالقة إلى التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه 

 .الداخلية

حتى أنه ) وغيرها من المجاالت المواضيعية(يش مسألة مهمة للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية إن آسب الع
ويعزز ذلك أيضا من وضوح الروابط بين هذه الغايات واألهداف . ربما تم النظر في الحصول على غاية، مع أهداف، مخصصة بالتحديد له

 .شريةوتلك المتعلقة بغايات التنمية الب

مفهوم معقد للتنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية وخاصة ألن المياه ذاتها يمكن " استدامة سبل آسب العيش " و 
وربما اعتبر أثناء ". لتحسين أحوال المعيشة في مختلف المجتمعات أو مجموعات المصالح " أن تستعمل بطرائق ربما آانت متعارضة 

اف أن الهدف ال يتمثل بالضرورة في الحفاظ على الحالة الراهنة لمنافع آسب العيش لدى أصحاب المصلحة الحاليين، بل إعداد هذه األهد
النظر في المنافع لجميع أصحاب المصلحة، والتأآد من أن استعمال السلع والخدمات من النظام اإليكولوجي مستقبال سيتم تقاسمها بشكل 

 لكسب العيش بين السكان الذين يعتمدون حاليا على موارد مشتقة من التنوع البيولوجي للنظام ويجب إعطاء اهتمام خاص. منصف
فعلى سبيل المثال، يمكن ألنشطة إدارة المياه، إذا لم . ويعد ذلك مهما بوجه خاص في العديد من البلدان النامية. اإليكولوجي للمياه الداخلية

يص منافع الموارد المائية بنقلها من المستخدمين الحاليين إلى مستخدمين جدد، مما ينطوي على تنفذ بعناية وعلى نحو سليم، أن تعيد تخص
ويصاحب ذلك دوما خسارة في منافع آسب العيش من التنوع البيولوجي وتقويض . خسارة صافية في القيمة االجتماعية واالقتصادية
 .استدامة التنوع البيولوجي على المستوى المحلي

وقف تدهور الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات لدى المجتمعات األصلية : 2-8هدف شامل 
 .والمحلية تدعم سبل آسب العيش المستدامة واألمن الغذائي والرعاية الصحية المحلية
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البيولوجي  یمكن تطبيق هذا الهدف مباشرة على التنوع .آيفية تطبيق الهدف على التنوع البيولوجي للنظام اإليكولوجي للمياه الداخلية
 .للنظام اإلیكولوجي للمياه الداخلية

 المبرر التقني
 .1-8نفس التعليقات مثل الهدف 

) 2(و ) وهو مشمول على نطاق واسع في أهداف أخرى(تدهور الموارد البيولوجية ) 1: (يتكون الهدف من عنصرين رئيسيين
واألحكام المتصلة بها، ) ي (8ومن المقترح أن يدعى الفريق العامل المعني بالمادة . األصلية والمحلية، وغيرهاالمعارف لدى المجتمعات 

 .للنظر في الحاجة إلى أهداف أخرى متعلقة بحماية المعارف واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية

غراض التي قد يصعب معها إعداد مؤشرات، ولكن ذلك ليس من ضروب ويحتوى هذا الهدف على العديد من الموضوعات واأل
 .المستحيل بالضرورة

 المرفق الثالث 

 الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ، لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري 2010أهداف عام 
 والساحلي 

 مقدمة  -ألف
 أن ينظر إليها باعتبارها إطارًا بارزًا يمكن أن توضع فيه األهداف  ، أن األهداف المقدمة هنا ينبغي6/9وفقًا للمقرر  
أن األطراف . أو اإلقليمية ، وفقًا لألولويات والقدرات الوطنية ، ومع مراعاة الفروق في التنوع بين مختلف األقطار /الوطنية و

 إلدماجها في الخطط والبرامج والمبادرات أو إقليمية ، حسب مقتضى الحال،/والحكومات مدعوة إلى أن تضع أهدافًا وطنيًا و
 .ذات الصلة ، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

إن الخطوات الرامية إلى تحقيق هذه األهداف ينبغي القيام بها في سياق نهج األنظمة اإليكولوجية ، الذي هو اإلطار  
ج األنظمة اإليكولوجية في آفالة االنتاجية على المدى الطويل واستدامة الموارد الحية البحرية وأهمية نه. األول لتنفيذ االتفاقية 

 . والساحلية ، وبيئتها ، أمر نوهت به أيضًا القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة

رد مالية لألطراف من أن التنفيذ الفعال للخطوات الرامية إلى تحقيق هذه األهداف سوف يقتضي بناء القدرة وموا 
ولذا فإن األطراف والحكومات األخرى واآللية المالية . البلدان النامية والسيما أقلها نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة 

. ومنظمات التمويل مدعوة إلى أن تقدم مساندة وافية وفي اآلوان الالزم ، لشد أزر العمل الرامي إلى تحقيق هذه األهداف 
ضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى التعاون داخل وبين المناطق واإلقاليم ، لتوفير خيارات بديلة لسبل العيش للمجتمعات وباإل

الساحلية التي تعتمد إلى حد بعيد على موارد مصائد األسماك ولكفالة تقاسمها العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال 
 .الموارد الجينية البحرية والساحلية 

  صون تنوع األنظمة اإلیكولوجية والموائل والمناطق األحيائية -1الغایة 
  من آل من المناطق اإليكولوجية في العالم % 10أن يتم الحفظ الفعلي لما ال يقل عن  : 1-1الهدف الجامع 

هدف مباشرة على یمكن تطبيق هذا ال) : تطبيقه على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية  : (1-1الهدف المحدد 
في المائة على األقل من آل منطقة بحریة وساحلية ، 10: األنظمة اإلیكولوجية البحریة والساحلية بالطریقة اآلتية 

  یكون قد تم حفظها بفعالية على النطاق العالمي

 األساس المنطقي التقني 
المناطق المحمية البحرية والساحلية هي عنصر  باء الصادرة عن الهيئة الفرعية ، أن 8/3 من التوصية 6وفقًا للفقرة  

 % 0.5بيد أن البيانات الحالية تبين أن أقل من . جوهري في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي 
طة التنفيذ الصادرة من خ) ج (31والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ، في الفقرة . من محيطات العالم متمتعة بحماية 

 ، وقد ساندت هذا 2012عنها ، قد أقرت هدف إيجاد شبكة ذات صفة تمثيلية من المناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 
 . هذا 2012 ينبغي أن ينظر إليهما في سياق هدف عام 2-1والهدف الحالي والهدف .  باء 8/3 من التوصية 9الهدف الفقرة 

زيادة مساحة البيئة البحرية الداخلة في المناطق المحمية البحرية والساحلية ؛ ) 1: (دف الحالى هو أن الغرض من ه 
زيادة الصفة التمثيلية لمختلف الموائل في المناطق المحمية البحرية والساحلية بما فيها األنظمة اإليكولوجية الممثلة حتى ) 2(
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 في المناطق الخارجة عن نطاق الوالية الــوطنية ، والتي ينبغي أن تنشأ فيها هذه اليوم تمثيًال غير واف ، مثل األنظمة الموجودة
أن . زيادة فعالية المناطق المحمية البحرية والساحلية ) 3(المناطق تمشيا مع القانون الدولي ، وعلى أساس المعلومات العلمية ؛ 

ق ذات الصفة التمثيلية التي تستبعد منها االستعماالت إما المناط) 1: (الحفظ الفعال في هذا السياق يشير إلى ما يلي 
أو /وأما المناطق التي تدار فيها التهديدات ألغراض حفظ التنوع البيولوجي و) 2(االستخراجية ، وتقلل فيها الضغوط البشرية ، 

بيل أن تكون المناطق المحمية وفي س. الصادرة عن الهيئة الفرعية  ) 11 باء ، الفقرة 8/3أنظر التوصية (االستعمال المستدام 
 باء الصادرة عن الهيئة الفرعية ، ينبغي لتلك المناطق أن تكون مندرجة في 8/3البحرية والساحلية فعالة فعًال ، ووفقًا للتوصية 

ساحلية إطار من الممارسات اإلدارية المستدامة والخطوات الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي على نطاق البيئة البحرية وال
 . الواسعة 

 الصادرة عن الهيئة الفرعية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للمراتع ، 9/4أن الغرض يتمشى مع التوصية  
التي تذآر أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة التمثيل غير الكاف لألنظمة اإليكولوجية البحرية في النظام العالمي 

 الصادرة عن المؤتمر العالمي للمراتع وآذلك النتائج التي أسفرت عنها البحوث 2003 لعام 22-5والتوصية . للمناطق المحمية 
من آل نمط من أنماط الموائل البحرية ينبغي أن تكون محمية في سبيل تحقيق % 30-20تبين أن حوالي /  5الحديثة العهد 

باعتباره الهدف الطويل األجل ، وهو هدف ينبغي  % 30-20قم ويمكن النظر إلى ر. االستعمال المستدام للموارد الحية 
وينبغي عدم تأخير التدابير اإلدارية بأمل الحصول على معرفة آاملة وتفهم . تصحيحه آما ينبغي في سياق اإلدارة التواؤمية 

 اإلدارة التي يتم بل على العكس ، يمكن استعمال ما يوجد من معارف على نحو أفضل في عملية التصميم ونهوج. علمي 
 .تصحيحها في ضوء جهود الرصد والبحث ، الموجهة نحو توفير التغذية المرتدة الالزمة لإلدارة 

أن هذا الهدف يرمى إلى تنفيذ النهج التحوطي من خالل حماية امثلة ذات صفة تمثيلية ألنماط األنظمة اإليكولوجية  
والهدف ينطوي أيضا على زيادة آبيرة في الحماية التي توفر للنظم . لحاضر التي ال يعرف عنها إال القليل نسبيا في الوقت ا

وبالنسبة للمناطق الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية ، فقد أوصى . اإليكولوجية التي لم تحظ حتى اآلن إال بتمثيل غير آاف 
 . 2008ية في أعالي البحار ، بحلول عام  برقم مستهدف بالنسبة لخمس مناطق محم5/23المؤتمر العالمي للمراتع في توصيته 

أن هذه المناطق البحرية المحمية ينبغي أن تكون ذات أهمية علمية وذات صفة تمثيلية عالمية ، ووفقًا لتوصيات الهيئة الفرعية 
وينبغي تنفيذ . حار  ، أن تكون مقامة بما يتمشى مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون الب9/4 و 8/3

 . رصد وتطبيق وافيين 

أن الهدف ينبغي تنفيذه في سياق واسع من نهج األنظمة اإليكولوجية ، الذي ينبغي بموجبه تطبيق نهوج فعالة متكاملة  
ى ذلك وباإلضافة إل. أو نهوج مماثلة ، على البيئة البحرية والساحلية آلها ) IMCAM(من إدارة المناطق البحرية والساحلية 

 التي ترآز على الحاجة 8 و7 و 6و 4فإن األمر يقتضي تنفيذ أنشطة إلدراك هذا الهدف إلى جانب األنشطة المرتبطة بالغايات 
وأنشطة االتصال والتثقيف واإلرشاد هي أيضا أنشطة هامة لنجاح هذا . إلى إطار لإلدارة المستدامة لجميع األنشطة البشرية 

 . الهدف 

 أن تتم حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي  : 2-1الهدف اإلجمالي 

أن األنظمة اإلیكولوجية البحریة والساحلية المعرضة بصفة : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
انية والجبال على األقل من األرصفة المرج% 30خاصة للمخاطر ، ینبغي أن تتم حمایتها الفعالية بما في ذلك 

 من مناطق الحضانة المعروفة وتجمعات التفریغ% ] 60[البحریة المعروفة في المياه الساخنة والمياه الباردة و

 السبب المنطقي التقني 

                                                 
 :Roberts, C.M., B.S. Halpern, Rr. Warner, and S. Palumbia (2002) Designing marine reserve networks: مثًال  / 5

why small, isolated protected areas are not enough. Conservation Biology in Practice 2: 9-17: J.A. Bohnsack5   B. 
Causey, M.P. Crosby, R.B. Griffis, M.A. Hixon, T.F. Hourigan,  K.H. Koltes, J.E. Maragos, A. Simons  and  J.T. 
Tilmant (2000) A rationale for minimum 20-30% no-take protection. Proceedings of the 9th International Coral Reef 
Symposium, Bali, Indonesia, 2000; Botsford, L.W. and S.D. Gaines (2001) Dependence of sustainability on 
configuration of marine reserves and larval dispersal distance. Ecol,ogy Letters. 4: 144-150; Mangle. M. (2000) On 
the fraction of habitat allocated to marine reserves. Ecology Letters 3(1): 15-22.; Lindholm, J.P., P.J. Auster, M. 
Ruth, and L. Kaufman (2000) Modeling the effects of fishing and implications for the design of marine protected 
areas: Juvenile fish responses to variations in seafloor habitat. Conservation Biology 15: 424-437; Bohnsack, J.A. 
(2000) A comparison of the short term impacts of no-take marine reserves and minimum size limits. Bulletin of 

Marine Science 66: 615-650. 
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أن مؤتمر األطراف طالما نوه بأهمية األرصفة المرجانية وبتعرضها للمخاطر ، آما هو واضح من اللغة المستعملة  
وتمشيًا مع تلك المقررات يرمى هذا الهدف إلى زيادة الحماية لألنظمة اإليكولوجية  . 6/3 و 5/3و  4/5في المقررات 

وعلى الرغم من أن الهدف . المعرضة للمخاطر ، مثل األرصفة المرجانية والجبال البحرية ومناطق الحضانة وتجمعات التفريغ
 يعترف أيضًا أن هناك آثيرًا من األنظمة اإليكولوجية البحرية يحدد هذه األنظمة والمناطق اإليكولوجية الخاصة ، إال أنه

 . والساحلية المعرضة للمخاطر ، ويقتضي األمر أن تتخذ أيضًا تدابير لحمايتها في سياق هذا الهدف 

) GCRMN(يعكس هذا الهدف البيانات الحديثة العهد المستمدة من الشبكة العالمية لرصد األرصفة المرجــــانية  
وهي بيانات تستخلص أن األرصفة التي تتمتع بحماية عالية وال ) CORDIO(هور األرصفة المرجانية في المحيط الهندي وتد

يقوم على أساس % 30وهدف الـ . تخضع للضغوط تستطيع على نحو أفضل أن تنتعش بعد االحداث التي أدت إلى تبيضها 
 ، التي وافقت فيها الهيئة الفرعية على الحاجة إلى 19اء ، الفقرة  ب8/3ويعكس أيضا التوصية /. 6نتائج بحث حديث العهد 

وينبغي أن يالحظ أن الحماية الفعلية فيما يتعلق بالجبال البحرية . حماية الجبال البحرية وأرصفة المرجان في المياه البارزة 
ناطق البحرية المحمية ، أو من خالل حظر وأرصفة المرجان في المياه البارزة يمكن تحقيقها من خالل تطبيق األدوات مثل الم

أن الحاجة الفورية والعاجلة إلى إدارة المخاطر الواقعة . بعض األنشطة الضارة بتنوعها البيولوجي ، مثل التجريف القاعي 
مارسات على التنوع البيولوجي البحري للجبال البحرية واألرصفة المرجانية في المياه الباردة ، من خالل مثًال إزالة الم

التدميرية في صيد األسماك ، أمر نوه به عدد من المحافل الدولية ، شاملة االجتماع الرابع الحديث العهد الذي عقدته العملية 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة العضوية التابعة لألمم المتحدة ، بشأن المحيطات وقانون البحار ، والمؤتمر العالمي للمراتع ، 

، )) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/21/Add.4( و وثيقة مؤتمر المراتع بشأن القضايا الصاعدة 3-2-5التوصية (
 والندوة العاشرة لبيولوجيا البحار العميقة والندوة الدولية الثانية Defying Ocean’s End Conference 2003ومؤتمر 

الفعال وتطبيق األنظمة أمر هام لكفالة التنفيذ الفعال لهذا وباإلضافة إلى ذلك أن تنفيذ الرصد . بشأن المرجان في البحار العميقة 
 . الهدف 

ويرمى الهدف أيضا إلى زيادة حماية مناطق الحضانة والتفريغ ، بتنفيذ إغالقات زمنية ومكانية وغير ذلك من تدابير  
. تعملة في الصيد المدمر لألسماك الحماية الفعالة ألراضي الحضانة وفترات الحضانة ، شاملة إزالة الممارسات واألدوات المس

ويعترف هذا بأن حماية أراضي الحضانة والتفريغ إنما هي خطوة حرجة في إنشاء مصائد األسماك المستدامة وإيجاد مناطق 
وتم تبين حماية مناطق الحضانة  ) . 1-7محمية بحرية ، قابلة للتشغيل من الناحية اإليكولوجية ، وتربطها بالهدف الشامل 

من خطة تنفيذ ) ج (32 الصادر عن مؤتمر األطراف وفي الفقرة 4/5فريغ باعتبارها نشاطًا ذا أولوية ، بموجب المقرر والت
وقد يرغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية القيام بمزيد من العمل لتحديد نسبة علمية سليمة . القمة العالمية 

  . تستهدف حماية مناطق الحضانة والتفريغ

  الحفاظ على تنوع األنواع -2الغایة 
 الحفاظ واالستعادة أو التخفيض لتناقص أواهل األنواع الداخلة في مجموعات تصنيفية مختارة  : 1-2الهدف الجامع 

 تخفيض المخاطر التي تحيق في الوقت الحاضر باألنواع الخاضعة للتهديد  : 2-2الهدف الجامع 

أن یتم إنشاء وتشغيل برامج فعالة للحفظ داخل : اإليكولوجية البحرية والساحلية التطبيق المشترك على األنظمة 
 .من األنواع البحریة المعروفة عالميًا الخاضعة لتهدید أو مخاطر %] 90[الموقع الطبيعي 

 االساس المنطقي التقني 
بيولوجي البحري والساحلي أن أدراك الهدف الجامع إلحداث تخفيض محسوس في المعدل الحالي لضياع التنوع ال 

 أمر سيقتضي الصون وإلنعاش الفعاليين لألنواع المهددة ، بما فيها األنواع الواردة في القوائم الحمراء للـ 2010بحلول عام 
IUCN في شبكات المناطق المحمية أو من خالل تدابير إدارية أخرى )  نوعًا بحريًا 737يوجد حاليًا ( الخاضعة للتهديدات
وسيقتضي األمر آذلك أن تبذل جهود متزايدة ومستعجلة لتبين األنواع .  وفعالة على نطاق المناظر البحرية الواسعة مناسبة

البحرية التي يمكن لتاريخها الطبيعي أو متطلباتها من حيث الموائل أن يجعلها خاضعة لتهديد باإلنقراض ، وإضافة هذه األنواع 
رضة للتهديدات أو مخاطر ، حيثما يقتضي األمر ، وآذلك تكثيف الجهود الرامية إلى الحيلولة إلى القوائم العالمية لألنواع المع

وينبغي أن يالحظ أنه بينما يتزايد الوعي باألنواع . دون أن تصبح هذه األنواع المهددة خاضعة لتهديدات أو مخاطر عالمية 
ح أن المزيد منها سيدخل في القوائم ، آما أن الجهود الجارية البحرية والساحلية الخاضعة للتهديدات أو للمخاطر ، فمن المرج

                                                 
6 / E.g. Hughes, T.P., Baird, A.H., Bellwood, D.R., Card, M., Connolly, S.R., Folke, C., Grosberg, R., Hoegh-Guldberg, 

O., Jackson, J.B.C., Kleypas, J., Lough, J.M., Marshall, P., Nyström, M., Palumbi. S.R., Pandolfi, J.M., Rosen, B. and J. 
Roughgarden (2003) Climate Change, Human Impacts, and the Resilience of Coral Reefs. Science, vol. 301: 929-933 
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وبسبب . سيزيد على األرجح من معرفتنا باألنواع البحرية الموجودة وآذلك بتعرضها للمخاطر " تعداد الحياة البحرية " مثل 
 " . المعروفة " ذلك يشير الهدف إلى جميع األنواع 

 ينبغي  أن تكون مشفوعة بأنشطة لتبين جميع األنواع الخاضعة للتهديدات أو أن األنشطة المبذولة إلدراك هذا الهدف 
أن حماية هذه األنواع التي لم يتم تبينها بعد ، إنما تكون الطريقة المثلي للقيام بها هي استعمال  . 2010للمخاطر ، بحلول عام 

وقد تم تكييف هذا الهدف ) . 1حت الغاية أنظر األهداف ت( المتمتعة بحماية عالية MCPAsأدوات التحوط مثل مناطق 
قد تقتضي مزيدًا من % ) 90(أن النسبة  . 2003 الصادرة عن المؤتمر العالمي للمراتع في عام 04-5باستمداده من التوصية 

بة مئوية التشاور ، ولهذه الغاية ، قد يرغب مؤتمر األطراف في أن يطلب من الهيئة الفرعية القيام بمزيد من العمل لتحديد نس
من % 100ومن الناحية المثلي ينبغي اتخاذ تدابير إلجراء الحماية في الموقع الطبيعي لـ . مستهدفة سليمة من الناحية العلمية 

واألنشطة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ينبغي أن تنفذ إلى جانب األنشطة المرتبطة . األنواع المعرضة للتهديدات والمخاطر 
 . ، في سبيل الترآيز على الحاجة إلى تطبيق إدارة لألنواع ، في سياق األنظمة اإليكولوجية 8 و 7 و 6  و4 و 1بالغايات 

  الحفاظ على التنوع الجيني -3الغایة 
الحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل والمواشى وأنواع األشجار التي تحصد تجاريًا واألسماك والحياة  : 1-3الهدف الجامع 
ا من األنواع ذات القيمة االقتصادية واالجتماعية العالية ، وأن يتم استبقاء ما يرتبط بذلك من معارف لدى البرية وغيره

 .المجتمعات األصليين والمحليين 

منع المزید من الضياع المحسوس للتنوع البيولوجي : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
ألنواع البحریة والساحلية ذات القيمة االجتماعية االقتصادیة العالية ، التي یجرى المعروف لألسماك وغيرها من ا

 حصادها تجاریًا

 األساس المنطقي التقني 
آما هي الحال بالنسبة (أن التنوع الجيني يضيع من خالل تخفيض حجم األواهل الذي يسببه مثًال االفراط في الحصاد  

. وتغير الموائل وتدميرها ، والمواد السمية واألنواع الغازية ) ر المستدامة لصيد األسماك لألنواع المستهدفة  في العمليات غي
وضياع التنوع البيولوجي في البحار والمناطق الساحلية ال تتوفر بالنسبة له الوثائق الوافية ، غير أن هذا الضياع يظن آبيرا، 

قد أدى إلى تخفيضات جسيمة جدًا في وفرة األنواع السمكية ذات بسبب أن اإلفراط في صيد األسماك من الناحية التاريخية 
أن األواهل الصغيرة الحجم تحتوى على قدر أقل من التباين الجيني بالقياس إلى األواهل الكبيرة ، مما / . 7االستهالك الكبير 

آما يظن أن هذه فراط في الحصاد ، يخفض من قدرتها على التواؤم ، مثًال لتغير المناخ وقدرتها على أن تسترد من عملية اال
أن هذا الهدف يرمى إلى حفظ التنوع الجيني بين وداخل ) . northern right whale(الحالة بالنسبة لحتيان الشمال السوية 

لجيدة وبسبب عدم المعرفة ا. األواهل في سبيل زيادة قدرة األواهل واألنواع الفردية على التكييف مع التغيرات البيئية السريعة 
للتنوع البيولوجي لألنواع البحرية والساحلية ، فإن الهدف نفسه يرآز فقط على األسماك وغيرها  من األنواع ذات األهمية 

. االجتماعية واالقتصادية التي تحصد تجاريًا والتي لها تنوع جيني معروف ، مثل مثًال أسماك السلمون والسالحف البحرية 
بما فيه حفظ الطابع العام للموئل وإزالة الضغوط االنتقائية الشديدة ومنع أفالت األنواع ( هذا الهدف واألنشطة الرامية إلى أدراك

 .8 و 7 و6 و 5 و 4 و 2 و 1هي أنشطة ينبغي تنفيذها مع األنشطة المرتبطة بالغايات ) الغريبة 

 ستعمال غير المستدام للمياه  تخفيض الضغوط بسبب ضياع الموائل والتغير في استعمال األراضي واال-4الغایة 
 تناقص معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية  : 1-4الهدف العام 

تناقص معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية البحریة : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
  ألرصفة المرجانيةوالساحلية ، مثل المنغروف واألراضي الرطبة الساحلية واألعشاب المائية وا

 األساس المنطقي التقني 
 the thirdوطبقًا الوثيقة . أن تدهور الموائل هو سبب رئيسي لضياع التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والساحلية  

Global Environment Outlook (GEO-3)ادية  أن القوة الدافعة للتغير الفيزيقي للموائل هي التنمية االجتماعية واالقتص
                                                 

7 / Jackson, J.B.C., Kirby, M.X., Berger, W.H., Bjorndal, K.A., Botsford, L.W., Bourque, B.J., Bradbury, 
R.H., Cooke, R., Erlandson, J., Estes, J.A., Hughes, T.P., Kidwell, S., Lange, C.B., Lenihan, H.S., Pandolfi, J.M., 
Peterson, C.H., Steneck, R.S., Tegner, M.J. and R.R. Warner (2001) Historical overfishing and the recent collapse of 

coastal ecosystems. Science, Vol 293, pp. 629-638 
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السيئة التخطيط والمتعاجلة في المناطق البحرية التي هي بدورها نتيجة لتزايد الضغوط التي من قبيل تزايد السكان واإلعمار 
من سواحل العالم مهددة % 50وتبين التقديرات أن حوالي . والصناعي ، والنقل البحري والسياحة ) إعمار المدن (الحضري 

 مليارات ، يعيشون 4من السكان البشرين ، أي ما يقرب من % 66وهناك حوالي . ق بالتنمية في الوقت الحاضر بأنشطة تتعل
وتزايد السكان  . 2020بحلول عام  % 75 آيلو متر من الساحل ، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 80اآلن على مسافة 

ستعمال المباشر للموارد الساحلية وإلى تغيرات سلبية الساحليين واألنشطة االقتصادية في منطقة السواحل يؤدي إلى توسع اال
والمنغروف وغيرها من األراضي الرطبة الساحلية ، واألعشاب البحرية واألرصفة . في األنظمة اإليكولوجية، بفعل البشر 

 المشترك من  ، الصادر عن الفريقA Sea of Troubles 2001وطبقًا لتقرير . المرجانية هي مجاالت يقع عليها تهديد خاص 
فإن نصف األراضي الرطبة وأآثر من نصف غابات ) GESAMP(الخبراء بشأن الجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية 
وضياع المنغروف يؤدي إلى زيادة تآآل السواحل وإلى ضياع مناطق . المنغروف في العالم قد ضاعت خالل القرن العشرين 

 .شار في التنوع البيولوجي الحضانة ويسبب آثار ضارة واسعة االنت

وقد يرغب . أن األنشطة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف تشمل تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية  
مؤتمر األطراف في أن ينظر في أن يطلب من الهيئة الفرعية أن تقوم بمزيد من العمل لتحديد رقم يمثل النسبة المئوية الصحيحة 

 .دف لهذا اله

 مكافحة التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة: 5الغایة 
 مكافحة أو مراقبة ممرات األنواع الغازية الرئيسية التي يحتمل وجودها : 1-5الهدف الجامع 

إتمام الرقابة على جميع الممرات الرئيسية المحتمل أن : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
 سلكها األنواع الغریبة الغازیة في البيئة البحریة والساحلية ت

 األساس المنطقي التقني 
أن المصادر الرئيسية لإلدخال غير المقصود لألنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية هي مياه أثقال السفن ،  

ولذا فإن التحكم في هذه الوسائل . ة األحياء البحريةوالتلويثات الناشئة عن أجسام السفن وغير ذلك من هياآل السفنية وعن تربي
غير أن هذا الهدف يعترف أيضا بأن بعض المصادر . الناقلة يمكن أن يكون له أآبر التأثير لتخفيض عدد وجسامة الغزوات 

) حواض التربية المائية مثًال االتجار في األنواع البحرية، وعمليات االفالت أو اإلفراج التي تتم من أ(األخرى لإلدخال موجودة 
 .وأنه من المهم التحكم في هذه الممرات عن طريق لوائح فعالة 

أن التنفيذ الفعال لمشروع االتفاقية الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن التحكم واإلدارة في مياه أثقال السفن  
أن وضع تكنولوجيات جديدة لمعالجة مياه أثقال السفن . ا الهدف والرواسب ، بعد إقرارها ، ستكون إسهامًا رئيسيًا في تحقيق هذ

/. 8والتنفيذ الفعال لتلك التكنولوجيات ، إلزالة الحاجة إلى التصريفات التي تتم في عرض المحيط ، ستكون أيضًا الزمة 
غريبة ، مثل إيجاد نظام دولي وسيكون من الجوهري آذلك تبين وإزالة الممرات االحتمالية األخرى التي تدخل منها األنواع ال

لمعالجة التلويث الناشئ عن أجسام السفن آوسط ناقل ، ووضع برامج الستئصال األنواع الغريبة الغازية واتخاذ تدابير أخرى 
 .مناسبة 

 ، أن التحكم في الممرات يعتبر هو الطريق األشد فعالية لمعالجة مشكلة األنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية 
وهذا الهدف مستمد مع تكييفه من الفقرة . والستئصال ما استقر فعًال من أنواع ، وهو أمر غاية في الصعوبة إن لم يكن متعذرًا 

 . ب من خطة تنفيذ القمة العالمية 34

  وقف االستعمال غير المستدام -6الغایة 
 لقائمة على أساس التنوع البيولوجي اإلدارة المستدامة للمصادر التي تستمد منها المنتجات ا: 1-6الهدف 

من منتجات مصائد األسماك %] 80[أن یكون ما ال یقل عن : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
 مستمدة من مصادر خاضعة إلدارة مستدامة ) Wild(آلها ناشئة عن أواهل آبدة 

                                                 
وآثار العلميون قلقًا من . أن مشروع اتفاقية مياه االثقال ال تزال تتسامح في تصريف مياه االثقال غير المعالجة بطرحها في المحيط المفتوح  / 8

توفير مأوي  – والسيما البالستك –أي بعض األنواع الساحلية قد تزعزع في المحيط المفتوح عند ارتفاع درجة الحرارة وعندما تتيح النفايات البحرية 
ولذا ال يزال من الجوهري إيجاد تكنولوجيات جديدة أو نهوج أخرى للمعالجة في الموضع الطبيعي إلزالة الحاجة إلى تصريف مياه االثقال غير , لهم 

 .المعالجة في عرض المحيط 
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 األساس المنطقي التقني 
من مصائد األسماك في العالم تصاد منها األسماك % 47العهد الصادرة عن الفاو ، هناك طبقًا لألحصاءات الحديثة  

من % 90وباإلضافة إلى ذلك هناك . تناقصت أرصدة األسماك فيها % 9فيها صيد مفرط و% 18صيد آامًال ، بينما هناك 
وتناقص معدل / 9زمنة السابقة للعهد الصناعي الكتلة الحيوية لألسماك المفترسة الكبيرة على النطاق العالمي قد ضاعت منذ األ

أن اإلفراط في صيد األسماك يؤثر في الموائل / 10 تقريبًا في آل عقد من الزمان 0ر1التغذية باألسماك التي تصاد عالميًا بنسبة 
ة اإليكولوجية وفي شبكات الغذاء وفي األنواع غير المستهدفة ، غير أن الوقع على التنوع البيولوجي على مستوى األنظم

 مليون طن من 30بيد أننا نعرف أن األمساك الجانبي لألسماك يبلغ ما يقرب . واألنواع والجينات لم يحظ إال بالقليل من البحث
وصيد األسماك ذي الوقع . من االمساآات على النطاق العالمي يتم استبعادها % 25الحياة البحرية آل عام ، ومن المقدر أن 

تسبب أضرارًا للتنوع )  تجريف القاع والصنانير الطويل المدى والشباك الخيشومية والصيد بالديناميت شامًال(الشديد 
 .البيولوجي في الموائل الحساسة ، مثل األرصفة المرجانية في المياه الباردة والجبال البحرية 

من خطة تنفيذ القمة ) أ(31الفقرة أن هذا الهدف ينبغي أن ينظر إليه باعتباره خطوة نحو تحقيق الهدف الوارد في  
من االستدامة % 100وهدف القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة يرمى إلى إنجاز . العالمية المعنية بالتنمية المستدامة 

  ، من خالل استبقاء واستعادة األرصدة السمكية إلى المستويات التي يمكن أن تنتج أقصى حصيلة قابلة2015بحلول عام 
  .2015 ، إذا أريد أدراك غاية عام 2010بحلول عام % 80 إلى 70أن ذلك سيستبع أن يبلغ مستوى استدامة يناهز . لالستدامة 

ان االستدامة في هذا السياق يمكن تعريفها من خالل المبادئ والمعايير التي وضعها مجلس اإلشراف البحري  
)/org.msc.www://http ( أن المبادئ . ، القائمة على أساس مدونة السلوك في مصائد األسماك المسؤولة ، الصادرة عن الفاو

استبقاء وإعادة إنشاء األواهل الصحية ) 1: (والمعايير تعكس االعتراف بأن مصائد األسماك المستدامة تقوم على أساس ما يلي 
وضع وحفظ أنظمة فعالة إلدارة مصائد األسماك ، مع ) 3(مة األنظمة اإليكولوجية ؛صيانة سال) 2(من األنواع المستهدفة ؛ 

االمتثال ) 4(مراعاة جميع الجوانب البيولوجية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتجارية المتصلة بالموضوع ؛ 
لقوانين والمعايير المحلية والوطنية ذات الصلة وللتفاهمات االمتثال ل) 4(للقوانين والمعايير الوطنية والمحلية ذات الصلة، و

وباستهداف درجة عاليا من االستدامة ، يعالج الهدف أيضا الممارسات التدميرية في صيد األسماك ، وإقالل . واالتفاقات الدولية 
ن أجزاء من الصناعة آخذة فعًال في وينبغي أن يالحظ  أ. االمساآات الجانبية وحماية الموائل من ادوات صيد األسماك الضارة 

 ، التي هي المورد العالمي األول ألغذية االستهالك السريع  الحرآة ، Unileverفمثًال إلتزمت شرآة . التحول إلى هذا االتجاه 
  .2005قد إلتزمت بأن تشترى األسماك من األرصدة المستدامة فقط بحلول عام 

 ، إذ أن المناطق المحمية البحرية والساحلية هي أداة رئيسية 1تحت الغاية وهذا الهدف مرتبط باألهداف الداخلة  
 ، أن تحقيق مصائد 1– 8بيد أنه من المبين ، تحت االساس المنطقى الخاص بالهدف . لتحقيق مصائد األسماك المستدامة 

يذ أطر إلدارة مصائد األسماك القابلة األسماك المستدامة وإزالة الوقع التدميري هما أمر يقتضي جهودًا أوسع مدى لوضع وتنف
فمثًال أن اتفاق األمم المتحدة بشأن . لالستدامة ، في سياق من األنظمة اإليكولوجية التي تضم حماية التنوع البيولوجي البحري 

طبق ذلك وينبغي أيضًا أن ي. ارصدة األسماك يتضمن مبادئ من ذلك القبيل ، غير أنه يحتاج إلى تصديق وتنفيذ أوسع مدى 
من خطة ) د(31والفقرة . على جميع األرصدة السمكية في أعالي البحار وليس فقط على األرصدة الشديدة المهاجرة أو التراآب 

 .تنفيذ القمة العالمية تقترح أيضًا عددًا من الخطوات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف 

  يتمشى وحفظ التنوع البيولوجيأن تتم إدارة مناطق االنتاج بما : 2-6الهدف 

من مرافق  تربية األحياء البحریة %] 80-60[أن یتم تشغيل : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
 ، بما یتمشى وحفظ التنوع البيولوجي 

 
 

 :االساس المنطقي التقني

                                                 
9 / Myers, R.A. and B. Worm (2003) Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish Communities. Nature, vol 

423: 280-283. 
10 / Pauly, D, Christensen, V., Dalsgaard, J., Froese, R., and F. Torres (1998) Fishing Down Marine Food 

Webs. Science, vol 279: 860-863 
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لبحرية ، أن جميع أشكال تربية األحياء البحرية تؤثر طبقًا لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتربية األحياء ا 
واآلثار الرئيسية تشمل تدهور الموائل ، . في التنوع البيولوجي على المستوى الجيني ومستوى األنواع واألنظمة اإليكولوجية 

وتأثير المواد . لجيني وتزعزع أنظمة التغذية ، واستنفاد ارصدة زرع البذور الطبيعية ، ونقل األمراض ، وتخفيض التباين ا
الملوثة مثل الكيماويات والعقاقير ، على التنوع البيولوجي لم تدرس دراسة طيبة جدًا غير من أنه من المتوقع بصفة عامة أن 

وبينما مخرجات تربية األحياء البحرية ال تزال ضئيلة بالقياس إلى األطنان من الكائنات الحية التي . تكون تلك اآلثار سلبية 
رع في المياه العذبة ، إال أن هذه المخرجات تتزايد على النطاق العالمي وأصبحت من عوامل اإلسهام الهامة في توفير تز

ولم تضع بعد معايير متفق عليها تتعلق بالتحديد باللوائح البيئية لعمليات تربية األحياء المائية ، غير أن آثيرًا . األغذية العالمية 
 من 9والمادة . الوطنية واإلقليمية تقوم إلى حد بعيد على أساس معايير بيئية مقبولة علميًا ، وتم إقرارها من اللوائح والقوانين 

مدونة السلوك الخاصة بمصائد األسماك المسؤولة الصادرة عن الفاو تتضمن مجموعة من المبادئ والمعايير الطوعية التي ، 
ت االحتمالية من اجتماعية وبيئية ، المرتبطة بإيجاد وتطوير تربية األحياء إذا ما طبقت ، سوف تكفل المعالجة السوية للمشكال

ولذا فإن هذا الهدف يعترف بإسهام تربية األحياء . المائية ، وتكفل أن تتطور على نحو قابل لالستدامة تربية األحياء المائية 
وقد يرغب مؤتمر .  األحياء البحرية على نحو مستدام البحرية في آفالة األغذية ، بينما يسعى إلى آفالة إجراء عمليات تربية

األطراف في أن ينظر في أن يطلب من الهيئة الفرعية القيام بمزيد من العمل لتحديد عنصر آمي سليم من الناحية العلمية لهذا 
 .الهدف 

 لي عدم وجود أنواع من النبات والحيوان البریة معرضة لألخطار بفعل االتجار الدو : 3-6الهدف 

أن یمكن التطبيق المباشر على األنظمة اإلیكولوجية البحریة : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
 والساحلية لهذا الهدف واالساس المنطقي التقني الكامن وراءه 

  تخفيض الضغوط الناشئة عن تغير المناخ والتلویث وتآآل التربة -7الغایة 
 الضغوط الناشئة عن تغير المناخ والتلويث وتآآل التربة ووقعها على التنوع البيولوجي واألنظمة تخفيض: 1-7الهدف 

 اإليكولوجية 

إحداث تحسينات محسوسة في صحة األنظمة اإلیكولوجية : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
 ایة البيئة البحریة من األنشطة التي تبذل على اليابسة البحریة وفي جودة المياه الساحلية ، على أن یتم ذلك بحم

 االساس المنطقي التقني 
. ان األنشطة التي تبذل على اليابسة هي مصدر رئيسي للتهديدات للصحة واالنتاجية والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية  

 أو طائفة من األواهل على إعادة االنتعاش بعد في هذا السياق ينبغي تفسيره بأنه مقدرة آل نظام إيكولوجي" الصحة " ولفظ 
والتهديدات الناشئة عن األنشطة التي تبذل على " . البقاء " خضوعها ألضرار وضغوط ، ويمكن اعتبار هذا اللفظ مرادفًا للفظ 

بالرواسب التي بالمصادر اإلدارية والصناعية وبنفايات الزراعة وباالنسيباب على السطح ، وآذلك (اليابسة تشمل التلويث 
 من خطة التنفيذ ، والتقدم نحو هذا 33وتطبيق هذا الهدف يتمشى والفقرة . والتغير الفيزيقي والتدمير للموائل ) يرسبها الجو 

الهدف يمكن تحقيقه من خالل التطبيق الفعلي للبرنامج العالمي من العمل الرامي إلى حماية البيئة البحرية من األنشطة التي تبذل 
وعلى نحو أشد تحديدًا ، أن . ليابسة ، واألدوات والصكوك والبرامج والعمليات اإلقليمية وغير ذلك من الوسائل المناسبة على ا

القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ، بموجب خطة التنفيذ الصادرة عنها ، تضع قائمة بعدد من الخطوات المتصلة 
ألراضي الساحلية وتخطيط أحواض المياه وإدماج اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية بالموضوع ، تشمل االستعمال السوي ل

ومن األدوات القوية التي تساعد على إدراك هذا الهدف األحكام الواردة في البرامج اإلقليمية . والساحلية في القطاعات الرئيسية 
 ، HELCOMحر الشمال ، والحماية الثالثية لبحر وادن ، و ، والمؤتمرات الدولية لبOSPARمثل (أو االتفاقيات /الموجودة و

وآذلك ) مثل التشريعات داخل الجماعة األوروبية (أو التشريع ) واتفاقية برشلونة ، واتفاقية اسطنبول ، واتفاقية قرطاجنة
 ) .مثل اتفاقية لندن (االتفاقات العالمية النطاق 

لى األرصفة المرجانية المحمية من عوامل خارجية أخرى للضغط تكون تدل ع/57أن البيانات الرصدية الحديثة العهد  
في موقف أفضل يسمح لها بإعادة االنتعاش من أحداث تبيض المرجان الناشئة عن تغير المناخ ، وربط تنفيذ هذا الهدف 

طة تنفيذ القمة العالمية ، من خ) ج(32 و 33وهذا الهدف ، المستمد مع تكييفه من الفقرتين . 1باألهداف المبينة تحت الغاية 

                                                 
57 / Wilkinson, C. (Ed) (2002) Status of Coral Reefs of the World: 2002; Linden, O., Souter, D., Wilhelmsson, 

D and D. Obura (Eds) (2002) Coral Reef Degradation in the Indian Ocean – Status Report 2002. 
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الوقع الناشئ على اليابسة على البيئة البحرية ، مما يزيد ايضا قدرة الموائل البحرية )بقدر اإلمكان(يسعى إلى تخفيض وإزالة 
 .على إعادة االنتعاش بعد خضوعها آلثار تغير المناخ مثل تبيض المرجان 

ب من الهيئة الفرعية القيام بمزيد من العمل لتحديد عنصر آمي أن مؤتمر األطراف قد يرغب في أن ينظر في أن يطل 
 .سليم من الناحية العلمية لهذا الهدف 

  2-7الهدف 

إدارة الوقع الرئيسي على األنظمة اإلیكولوجية أو على : التطبيقات على النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية 
عادیة ، بحيث تزداد إلى أقصى حد معدالت االنتعاش ویقل إلى األنواع المعرضة للمخاطر لألحداث المناخية غير ال

 أبعد حد الوقع على المجتمعات المعتمدة على تلك األنظمة أو األنواع 

 االساس المنطقي التقني 
أن األنظمة اإليكولوجية الصحية لها قدرة هامة على المقاومة وعلى االنتعاش من فترات االضطراب الدولية ، مثل  
واألنظمة . بيض المرجان أو أنهيارات األواهل بسبب تغيرات في التيارات البحرية وفي درجة حرارة مياه البحر أحداث ت

وفي حالة األرصفة المرجانية ، أن تدمير . اإليكولوجية ، في حالة األخذ بحلول وسط ، لها مقدرة محدودة على تحقيق ذلك 
عشاب البحرية ، التي تقوم بوظيفة مناطق حضانة لكثير من األنواع الموائل المرتبطة بها مثل المنغروف وأحواض األ

الرصيفية ، أمر يسهم في القدرة المحدودة ألنظمة أرصفة المرجان اإليكولوجية على االنتعاش من اآلثار الناشئة عن األحداث 
 ، أن معظم األرصفة المرجانية  الصادر عن مؤتمر األطراف5/3وآما لوحظ ذلك في المقرر . الطبيعية أو األنشطة البشرية 

وبذلك . آائنة في البلدان النامية ، ومعظم الناس الذين يعيشون بالقرب من األرصفة المرجانية هم في المعتاد من أفقر الناس 
ه فحتى التناقص الطفيف في إنتاجية األنظمة اإليكولوجية لألرصفة المرجانية نتيجة تبيض المرجان ، هو أمر يمكن أن يكون ل

وهناك قضية . عواقب اجتماعية واقتصادية مأساوية على السكان المحليين الذين يعتمدون على خدمات األرصفة المرجانية 
مماثلة تنطبق على المناطق التي من قبيل ساحل المحيط الهادئ أو ساحل أمريكا الجنوبية ، بحيث آان لدورات أعصار النينو 

سماك ، التي يعتمد عليها آثير من المجتمعات الفقيرة وآثير من الطيور البحرية والثدييات النينيا آثار رئيسية على مصائد األ/
 ، يمكن أن تزيد قدرتها على االنتعاش من Humboldt penguinsوهناك آثار أخرى على األنواع المتضررة مثل . البحرية 

 في الموضوع تغيرات مناخية بفعل األنشطة تلك األحداث المناخية التي تحدث على فترات منتظمة ، خصوصًا إذا دخلت
 .البشرية ، تغير من تلك الدورات 

أن هذا الهدف يسعى إلى الحفاظ على مقاومة األنظمة اإليكولوجية وقدرتها االستعادية إزاء تغير المناخ ، من خالل  
لى األنظمة اإليكولوجية الساحلية وعلى الرقابة والتحكم واالقالل من الوقع البيئي الناشئ عن أنشطة بشرية أخرى رئيسية ، ع

األنواع ، الناتجة عن طائفة من األسباب التي تشمل االفراط في االستغالل ، وفي التنمية الساحلية ، وعن الممارسات التدميرية 
 في البحر وعن التلويث الناشئ) coral mining(في صيد األسماك ، وعن التلويث الناشئ على اليابسة ، وعن تعدين المرجان 

ويهدف األمر آذلك إلى االقالل من الوقع الناشئ عن األحداث المناخية مثل تبيض المرجان . ، وعن سوء االستعمال الترفيهي 
واألنشطة المتصلة بهذا الموضوع يمكن أن . ، على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الموارد البحرية والساحلية لعيشها 

ابير إضافية وبديلة لكفالة سبل العيش للناس الذين يعتمدون مباشرة على الخدمات التي توفرها األنظمة تتضمن تبين وإنشاء تد
وتطبيق الممارسات السليمة في اإلدارة ، شاملة المناطق المحمية البحرية والساحلية ، واإلدارة المتكاملة . اإليكولوجية المتأثرة 

والشبكات ذات القيمة التمثيلية للمناطق المحمية .  جزءًا ال يتجزأ لتحقيق هذا الهدف للمناطق البحرية والساحلية ، هي أمور تعد
البحرية والساحلية ينبغي تصميمها بحيث تكون قابلة لالنتعاش من أثر التهديدات الناشئة عن تغير المناخ ، بما في ذلك من خالل 

أن . د ، وإيجاد نسخ تكرارية للموائل وأنماط األنظمة اإليكولوجية الحفاظ على التوصيلية بين المناطق المحمية ذات الحماية األش
وقد من المناسب  . 8 و 6 و4 و3 و 2 و 1األنشطة الرامية إلى إدراك هذا الهدف ينبغي أن تنفذ مع األنشطة المتصلة بالغايات 
عن طريق الخفض المحسوس لالفتراسات آذلك إنشاء برنامج محدد إلعادة االنتعاش لمساعدة بعض األنواع المتأثرة ، مثًال ، 

 . أو لالمساآات الجانبية من أواهل طائر البنغوان ، خالل فترة  إعادة االنتعاش 

أن مؤتمر األطراف قد يرغب في أن ينظر في أن يطلب من الهيئة الفرعية أن تقوم بمزيد من العمل لتحديد عنصر  
 .آمي سليم على أساس علمي لهذا الهدف 

  الحفاظ على قدرة األنظمة اإلیكولوجية على إنتاج السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيش – 8الغایة 
 الحفاظ على قدرة األنظمة اإليكولوجية على إنتاج السلع والخدمات  1-8الغایة 

یكولوجية یمكن التطبيق المباشر لهذا الهدف على األنظمة اإل: التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
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 البحریة والساحلية 

توفير البروتين ) 1(وهذه الطائفة تشمل . أن األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية تنتج طائفة من السلع والخدمات  
آفالة األداء الوظيفي لألنظمة اإليكولوجية البحرية ) 2( مليار من البشر على النطاق العالمي ؛ 6.2من خالل األسماك لـ 

ية التي تحقق دورة المواد الغذائية ، بما في ذلك من االنسياب على السطح إلى السالسل الغذائية التي توفر في خاتمة الصح
العمل آعنصر ) 4(توليد إيرادات محسوسة عن السياحة ، ومساندة  التجارة الدولية ؛ ) 3(المطاف في أسماك االستهالك ؛ 

مر العالمي للمراتع الذي انعقد مؤخرًا قد استخلص أنه على أساس المستوى العالمي ان المؤت. رئيسي في تنظيم الجو العالمي 
للتهديدات الواقعة على األنظمة اإليكولوجية البحرية ، هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات لحماية أو إعادة انعاش صحة 

انهيارها ، وعلى تزايد الضغوط على الموارد ويعزز ذلك تزايد الدالئل على تناقص مصائد األسماك و. المحيطات وإنتاجيتها 
.  ميل من الساحل 100من سكان العالم يعيشون في مساحات تقع ضمن مسافة  % 50الساحلية ، نتيجة ألن أآثر من 

 .وباإلضافة إلى ذلك فإن تزايد آثار التكنولوجيا معناه أن المالجئ الطبيعية األخيرة أصبح من الميسور التوصل إليها 

دارة الموارد البحرية والساحلية هي أمر يجرى دائما في سياق شكوك إيكولوجية ، وبسبب هذه الشكوك ، فإن أن إ 
خطوات اإلدارة اآلخذة بالتحوط طبيعيا ، والتي تقوم على أفضل علم متاح ، وتتطبق على طائفة واسعة من األنظمة اإليكولوجية 

ويمكن رؤية هذا الهدف . نظمة اإليكولوجية على توفير السلع والخدمات ، هي التي يمكن ان تحفظ على أفضل وجه قدرة األ
من خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ، التي دعت إلى تنفيذ نهج ) د(30باعتباره تطبيقا للهدف الوارد في الفقرة 

طار األول لتنفيذ االتفاقية واهميته في آفالة االنتاجية ونهج األنظمة اإليكولوجية هو اإل .2010األنظمة اإليكولوجية بحلول عام 
 Reykjavikواالستدامة على المدى الطويل للموارد الحية البحرية والساحلية وبيئتها ، أمر سلط الضوء عليه ، مثًال ، إعالن 

تنمية المستدامة ، واالجتماع الرابع بشأن مصائد األسماك المسؤولة في األنظمة اإليكولوجية البحرية والقمة العالمية المعنية بال
 . الذي عقد أخيرا للعملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة العضوية التابعة لألمم المتحدة ، المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار 

للنسبة أن مؤتمر األطراف قد يرغب في أن ينظر في أن يطلب من الهيئة الفرعية القيام بمزيد من العمل لتحديد رقم  
 .المئوية السليمة من الناحية العلمية لهذا الهدف 

أن يتم وقف تناقص الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات لدى المجتمعات من  : 2-8الهدف 
 ية السكان األصليين والمحليين ، التي تساند سبل العيش المستدامة واألمن الغذائي المحلي والعناية الصح

وقف التناقص في الموارد البيولوجية التي تعتمد عليها : التطبيق على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية 
مجتمعات السكان الساحليين واألصليين وغيرهم في سبل عيشهم ، ولألمن الغذائي وللصحة ، وتعزیز حمایة 

جها في صياغة السياسة واإلدارة ، بحيث یؤدي هذا المعارف التقليدیة والمحلية المتصلة بهذا الموضوع ، وإدما
 االدماج إلى  تحقيق هذا الهدف 

 االساس المنطقي التقني 
أن المجتمعات األصلية والمحلية التقليدية لديها ثروة من المعارف بشأن التنوع البيولوجي وإدارتها على نحو مستدام ،  

وتطبيق المعارف المحلية . حري والساحلي رآيزة لسبل العيش واألمن الغذائي وفي آثير من البلدان يكون التنوع البيولوجي الب
وهذا الهدف يتمشى . والتقليدية في إدارة الموارد البيولوجية يمكن أيضا أن يعزز حفظ األنظمة من المعارف التقليدية والمحلية 

ي السياسات والبرامج القطرية لعكس االتجاه المؤدي أدماج مبادئ التنمية المستدامة ف( من غايات األلفية للتنمية 9مع الهدف 
وينبغي تنفيذ التدابير التي تتصدى للتناقص في المعارف التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية ) . إلى ضياع الموارد البيئية 

 .ما يتصل بها من أحكام ) ي(8المترتبطة بالموضوع ، بما يتمشى وبرنامج عمل االتفاقية بشأن المادة 

  آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية -9الغایة 

أن تكون جميع تحويالت الموارد الجينية متمشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد  :  1-9الهدف 
   الواجبة على التطبيقالجينية النباتية لألغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقات

یمكن أن یطبق هذا الهدف مباشرة على األنظمة اإلیكولوجية  :التطبيقات على األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية
 البحریة والساحلية 

 االساس المنطقي التقني 
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فع الواردة في في سبيل مساعدة األطراف والحكومات وأصحاب المصلحة على تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنا 
االتفاقية ، أقر مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس خطوط بون اإلرشادية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وبالتقاسم 

وهذه الخطوط اإلرشادية الطوعية مقصود منها أن تساعد األطراف وأصحاب . العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها 
أو عند التفاوض في / تدابير تشريعية وإدارية وسياسية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع والمصلحة عند إنشاء

وعلى أساس هذه الخلفية ، يرمى هذا الهدف إلى آفالة أن تغطي األنظمة الوطنية . ترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع 
ع الواردة في االتفاقية ، أن تغطي أيضا الحصول على الموارد الجينية البحرية التي أنشئت لتنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المناف

 .والساحلية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد ، وفقًا لالتفاقية 

ية الوطنية ، ال وينبغي أن يالحظ مع ذلك أن الموارد الجينية في قاع البحر العميق في المناطق الخارجة عن الوال 
تغطيها أحكام االتفاقية المتصلة بالحصول وبتقاسم المنافع ، وأن هذه القضية يمكن أن تكون جديرة بمزيد من النظر فيها في 

 . دال 8/3سياق توصية الهيئة الفرعية 

 الرابعالمرفق 
 نهج عام الدماج األهداف في برامج عمل االتفاقية

 :كل برنامج عمل مواضيعي، ولبرامج العمل األخرى حسب مقتضى الحالستتخذ الخطوات اآلتية بالنسبة ل
 : الرؤية والمهمة واألهداف الموجهة نحو الحصول على نتائج فعلية )أ(

ة األجل      (تبين الرؤية الشاملة     )1( ة الطويل ة                ) أو الغاي ة المطاف بالنسبة للمنطق ا في خاتم ي ينبغي ادراآه الت
 برنامج العمل، بما يتمشى وغرض الخطة االستراتيجية؛القضية التي يغطيها /األحيائية

امج   2010تبين هدف عالمي موجه نحو الحصول على نتائج فعلية، بحلول عام         )2( ، ويكون محددا لمدى برن
 العمل ومتمشيا مع مهمة الخطة االستراتيجية؛

لوضع القائم واالتجاهات   تبين عدد محدود من األهداف الموجهة نحو الحصول على نتائج فعلية، تتصل با             )3(
وع   ا التن ي يوفره دمات الت لع والخ وجي والس وع البيول دات للتن ه، والتهدي وجي ومكونات وع البيول ي التن ف

ل    امج العم اق برن ي نط ة ف ة االيكولوجي وجي واألنظم ن تخصيص   .  البيول ال يمك وحسب مقتضى الح
نهج المستعمل         األهداف لعدد من الغايات طبقا للترويسات المقترحة في المرفق             األول، واالستمداد من ال

ع األهداف              .  GSPCلوضع االستراتيجية العالمية لحفظ النبات       ى ان جمي بيد أن هذه العملية ال تنطوي عل
د تسلط   .   ينبغي تكرارها بالنسبة لكل برنامج عملGSPCالواردة في المرفق األول، والـ     بل أن األهداف ق

أو غاية ذات أولوية ولها صفة استعجال خاص، وينبغي    /عة النطاق والضوء على تدابير استراتيجية واس   
 .أن يكون آل هدف مرتبطا بواحد أو أآثر من المؤشرات، التي يمكن أن تستمد من البيانات المتوفرة

 العالقة بين برنامج العمل وأهدافه والعمليات األخرى )ب(
امج العمل في ت           )1( ا برن ا         النظر في الكيفية التي يسهم به ة، وم ة للتنمي ات األلفي ة من غاي ات معين ق غاي حقي

 .يرتبط بها من أهداف
ة                )2( ي وضعتها القم ذ الت تحليل موجز عن الكيفية التي يتصل بها برنامج العمل وأهدافه بعناصر خطة التنفي

 :العالمية بشأن التنمية المستدامة، مع ادخال هذه العناصر في فئات على النحو اآلتي
ا منحصرة في              (تي يجب ادخالها في برنامج العمل       العناصر ال  ● هذه العناصر ينبغي أن تكون تمام

ى                        ) اطار برنامج العمل    دافا متصلة بالحصول عل ل أه ي تمث ا الت ا هي العناصر منه د م مع تحدي
 .نتائج فعلية في مجال التنوع البيولوجي

 .العناصر التي تستكمل غايات برنامج العمل ●
 .غايات يسهم برنامج العمل في تحقيقهاالعناصر التي تمثل  ●

ة    )3( ات البيئي ه بمقاصد وخطط وأهداف االتفاق امج العمل وأهداف ا برن ي يتصل به ة الت ل موجز للكيفي تحلي
ين               ات المب ى فئ يم ال األخرى المتعددة األطراف وغير ذلك من االتفاقات ذات الصلة، باستعمال نفس التقس

 ).2(في ب
امج العمل              مخرج وسيط أو عملي    )ج( ر      :  ة موجهة نحو أهداف ومراحل ومواعيد قصوى ألنشطة برن ين عدد آبي تب

رامج و            د القصوى المتصلة بأهداف وعناصر ب أو /من األهداف الموجهة نحو العمليات أو نحو المخرجات، والمراحل والمواعي
 .أنشطة في برنامج العمل محددة، طبقا لهيكلة واحتياجات آل برنامج عمل

 لخامس االمرفق 
 2010مؤشرات عالمية مؤقتة لتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام 

  اتجاهات تتعلق بالمدى، في مناطق أحيائية وأنظمة ایكولوجية وموائل مختارة- 1المؤشر العالمي 
وجي  ام االيكول ي النظ ة ف را للكمي را مباش ذا مؤش وفر ه ة للمن .  ي ة بصفة منتظم ات متاح ة والبيان ة واألنظم اطق األحيائي

.  االيكولوجية والموائل المختارة مثل الغابات الطبيعية ونصف الطبيعية، واألراضي الرطبة واألرصفة المرجانية المختارة            
ة            ن ناحي كالت م ه مش ط، وتواج دان فق بعض البل ة ل ة متاح ة الطبيعي ة االيكولوجي رات األنظم ة لمؤش ام المجمع واألرق

 .التعاريف
 . اتجاهات تتعلق بالوفرة وتوزیع أنواع مختارة- 2المي المؤشر الع
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دا                            واع بالنسبة لمجموعات تصنيفية موصوفة وصفا جي ائم في األن ى الوضع الق ات  .  يوفر هذا مؤشرا مباشرا عل والبيان
المي      ر الع تكمل المؤش وجي وتس ام االيكول ودة النظ ى ج را عل ا مؤش وفر أيض ة ت اطق األحيائي ام وأرق.  1 الخاصة بالمن

ات     ة والغاب اه العذب ار والمي ة الخاصة بالبح بة لألنظم ة بالنس واع متاح ع األن رات تجمي ارة  (مؤش ة تحت عب ي مجمع وه
رة األرضية      " ة            ").  فهرس األحياء على الك ة االيكولوجي ور تغطي أيضا األنظم ام الخاصة بمؤشرات أواهل الطي واألرق

 . بالنسبة لمناطق البلدان المتقدمة النمووالبيانات متوفرة على نحو أآثر اآتماال.  الزراعية
  التغيير في الوضع القائم في األنواع المهددة- 3المؤشر العالمي 

د            .  ان القوائم  الحمراء تبين األنواع المهددة طبقا لمعايير متفق عليها عالميا            يم جي ي خضعت لتقي وبالنسبة للمجموعات الت
فيها، واألنواع الكائنة بين عدة فئات، يمكن تقييمها ويجري في الوقت الحاضر           في تغييرات األنواع من حيث الوضع القائم        

ات               ك البيان ل تل ى مث دل            .  وضع قائمة حمراء تتضمن المؤشرات التي تقوم عل واع، ت وبالنسبة لمجموعات أخرى من األن
ه،    ائم نفس ي الوضع الق ر ف ى تغيي يس عل ارف ول ينات للمع ى تحس د عل ة التهدي ي فئ رات ف هاالتغيي واع نفس بة لألن .   بالنس

ول     دي بحل وبموجب االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ان جميع النباتات العالية المستوى سيجري تقييمها على أساس تمهي
ام  وائم .  2010ع ي الق واردة ف واع ال بة لألن ام بالنس ي تق ظ الت دابير الحف ة(وت ة فعال ة محمي ي منطق ا ف ثال ادخاله وفر ) م ت

 .يامؤشرا اضاف
المي   ر الع ماك ذات      - 4المؤش واع األس تزرعة وأن ات المس ة والنبات ات المستأنس وجي للحيوان وع البيول ي التن ات ف  االتجاه

 .األهمية االجتماعية االقتصادیة الرئيسية
ا الجين   تزرعة ومجموعاته ات المس ن النبات ر م ة وآثي ات المستأنس ي للحيوان وع الهيل املة عن التن ات ش اح بيان ن المت ة م ي

)genepools (             وجي وع البيول ى التن وفير مؤشر مباشر عل تعمالها لت واع األشجار واألسماك، ويمكن اس وآذلك بعض أن
 .لتلك األنواع
  تغطية المناطق المحمية- 5المؤشر العالمي 

تجابي  ذا مؤشر اس ام  .  ه ا بانتظ تم تجميعه ا رسميا ي ة المعترف به اطق المحمي املة عن المن ات الش تعمال . ان البيان  وباس
ة                    اطق ايكولوجي ة أو من ة مختلف اطق أحيائي ى وجه التقريب لمن ات عل ذه البيان أنظمة االعالم الجغرافية يمكن تخصيص ه

ة           .  مختلفة، تسمح بتحليل الغطاء وتحليل ما يوجد من فجوات           ع المحددة الهام ة المواق ل حماي ات أيضا بتحلي وتسمح البيان
ايير الخاصة                .ألنواع بعينها وموائل ذات أهمية     ا لتتضمن المع د منه ة الب ة المنهجي د من التنمي   وهناك بيانات أفضل ومزي

 .بفعالية المناطق المحمية
  المعایير والمؤشرات لالدارة المستدامة لألنظمة االیكولوجية- 6المؤشر العالمي 

تدامة أل ى االدارة المس ة، وعل واع البري تدام لألن ى الحصاد المس و مؤشر عل ذا ه اجان ه ة االنت ة .  نظم اح طائف ومن المت
ة ومصائد األسماك وادارة             اء المائي ة األحي والي بالزراعة وتربي ى الت متنوعة من األنظمة للمعايير والمؤشرات، تتعلق عل

ات    .  وهذه أمور تستكملها في بعض الحاالت خطط أشد صرامة في مجال اصدار الشهادات         .  الغابات ة البيان ا موثوقي أم
 .  تماد المأمون عليها، فهي متباينةودرجة االع
  التنوع البيولوجي المستعمل في األغذیة واألدویة- 7المؤشر العالمي 

وجي                  .  هذا مؤشر مباشر يستعمل في التنوع البيولوجي       وع البيول ا التن ي يوفره رتبط بالسلع والخدمات الرئيسية الت وهو ي
ارف                 وفي   .  ويرتبط ارتباطا مباشرا بغذاء االنسان وصحته      ديل الستعمال المع اطق يمكن أيضا أن يستعمل آب بعض المن

ات               .  التقليدية ومعارف السكان األصليين    ويمكن أن تستمد مؤشرات تقريبية، من عالمية ووطنية، يمكن استمدادها من بيان
دان  م البل بة لمعظ ة بالنس رات منتظم ى فت ة عل ة، وهي متاح وازن األغذي د تفصيال مت.  ت ات أش د بيان لة وتوج ة بالسلس علق

 .  الزمنية متاحة بالنسبة لحاالت مختارة، تشمل مفردات حسب الفصائل وحسب األنواع المستعملة
  جودة الماء في األنظمة االیكولوجية المائية- 8المؤشر العالمي 

ة والساحلية               ة البحري ة االيكولوجي داخلي واألنظم ين أيضا الضغط الوا      .  هذا مؤشر على جودة الماء ال وع      ويب ى التن ع عل ق
اء النظيف    : ويرتبط ارتباطا وثيقا بخدمة رئيسية تتعلق بالنظام االيكولوجي       ) من حيث التلويث  (البيولوجي   وفير الم .  وهي ت

 .وبيانات جودة الماء متاحة بصفة روتينية بالنسبة لمعظم المجاري المائية في عدد آبير من البلدان
 نظمة االیكولوجية سالمة األغذیة في األ- 9المؤشر العالمي 

وجي          .  هذا مؤشر على سالمة األنظمة االيكولوجية   ذا المؤشر للنظام االيكول ة ه ة وموثوقي رة أهمي دت دراسات آثي وقد أي
ويمكن أن يحسب على النطاق العالمي والنطاق        .  البحري، وفي هذه الحالة هو أيضا مؤشر على استدامة مصائد األسماك            

 . تعلقة بمصائد األسماكاالقليمي، من البيانات الم
  ترسيب النيتروجين- 10المؤشر العالمي 

ر من الضعف بسبب                  .  هذا مؤشر على ضغط    فالنتروجين الذي تم ترسيبه في األنظمة االيكولوجية العالمية قد زاد الى أآث
ة األ      ة االيكولوجي المة األنظم وجي وس وع البيول ى التن ب عل ه عواق ان ل ا آ ان، مم ل االنس افات بفع ة اض ية والمائي رض

دان وأحواض                 .  والبحرية بعض البل واضافات النيتروجين يمكن حسابها على أساس عالمي، ويمكن تقديرها أيضا بالنسبة ل
 .وهناك بعض البيانات متاحة آذلك بالنسبة لشحنات النيتروجين في األنظمة االيكولوجية المائية.  المياه

  الغریبة أعداد وتكلفة الغزوات- 11المؤشر العالمي 
ة    .  هذا مؤشر يدل على احدى وجوه الضغط الرئيسية على التنوع البيولوجي     فالبيانات بشأن عدد وجسامة الغزوات الغريب

دان أخرى                  دا بالنسبة لبل ر متاحة اال بشكل متقطع ج ا غي دان، ولكنه ع    .  متاحة بالنسبة لبعض البل ة االقتصادية لوق والتكلف
 .   تكلفة تدابير المكافحة يمكن حسابها في بعض الحاالتالغزوات من األنواع الغريبة أو
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رات بصفة     ع مؤش ن تجمي ال، ويمك ات اضافية حسب مقتضى الح تعمال بيان ن اس رات، يمك ذه المؤش ى ه وباالضافة ال
ة         ات ومنظمات دولي ات غازات           .  روتينية من خالل اتفاقي ل انبعاث ى الضغط مث ات مؤشرات عل ذه البيان ويمكن أن تتضمن ه

 .صوبة ومؤشرات على السلع والخدمات مثل انتاج األغذيةال
وطني، شامال                             المي واالقليمي وال ى الصعيد الع تعماله، عل ان اس ة المؤشر وامك وتوجد معلومات أشد تفصيال بشأن أهمي

ؤ ابع لم اع الس ام االجتم ة مطروحة أم ة اعالمي ات، وهي ستكون متاحة آوثيق ات عن اتاحة بعض مصادر البيان تمر المعلوم
 .األطراف

 
 برنامج عمل اإلتفاقية وغایات األلفية للتنمية . جيم 

رة                واردة في الفق أخوذ من التوصيات ال ي م امج عمل        63إن مشروع القرار اآلت ذي عن برن ين التنفي ذآرة األم  من م
ة  ة للتنمي ات األلفي ن غاي ة وم رة ) UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1( اإلتفاقي ي تضم الفق ذلك الفق2الت ن التوصية 2رة  وآ  م

 .  الصادرة عن الهيئة الفرعية 9/13
 

  ،ان مؤتمر األطراف
د وضعوا ال             منه إدراآا ة ق ات  بأن قادة العالم في قمة األلفي ة  غاي ر           اإلنمائي ة لمكافحة الفق ود العالمي زة للجه ة آرآي  لأللفي

م المتحدة    إطارا لأللفية تقدم نمائيةاإل الغاياتوالجوع والمرض واألمية والتدهور البيئي والتمييز ضد المرأة، وأن        ة األم  لمنظوم
  المشترآة؛غراضبأآملها للعمل في تجانس نحو تحقيق هذه األ

ة وال) مكافحة الفقر والجوع    (ى األول غاية لأللفية، وخصوصا ال   اإلنمائية غايات ال بلوغ أن   ذ يالحظ وإ ابع  غاي ة   (ة الس آفال
افع         يعتمد على الحفظ الفعال   ) االستدامة البيئية  ادل والمنصف للمن  للتنوع البيولوجي، واالستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم الع

 الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛
ذآر وإذ ية      ي ة الرئيس ي األداة الدولي وجي ه التنوع البيول ة ب ة المتعلق أن االتفاقي اج ب التنوع  إلدم ة ب ايا المتعلق  القض

  لأللفية؛مائياإلنالبيولوجي في جدول األعمال 
امج           اإلنمائنشطة  األ ألن عدم اتساق  يشعر بالقلق    وإذ ك برن ية مع أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذل
 ؛ لأللفيةاإلنمائية الغايات يحد من بلوغ التنوع البيولوجي وتقويض استدامته، ومن ثم يدرلى تإ فورا ىعملها، ربما أد

ة ذات الصلة،         األطراف، وال  يحث -1 ة الدولي  آإسهام حكومات، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومي
ذ األنشطة      اإلنمائية غايات ال بلوغمنها نحو    ى تنفي ة  لأللفية، عل التنوع         اإلنمائي ة ب ة المتعلق ق أهداف االتفاقي  بشكل يتسق مع تحقي

ام  وجي وهدف ع ا، 2010البيول ك ، وبشكل ال يضر به االت والقطاعات بتحسين اوذل ي الوآ ة ف ةلسياسات البيئي  ذات اإلنمائي
ي والتقييمات        اإلنمائية غايات الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وال     إدماجالصلة، مثل    أثير البيئ ة مباشرة في تقييمات الت  لأللفي

 ؛البيئية االستراتيجية وغيرها من األدوات المماثلة
ة       9/13يا مع التوصية    تمش( األمين التنفيذي    إلىيطلب   -2 ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي  الصادرة عن الهيئ

 : القيام بما يلي)والتقنية والتكنولوجية
م                      )أ( ة األم ة، ومنظم م المتحدة للبيئ امج األم ائي، وبرن م المتحدة اإلنم امج األم ق مع برن أن يعمل على نحو وثي

ة             المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومشروع األلف      راز أهمي ية التابع لألمين العام لألمم المتحدة، وآخرين، إليجاد الوسائل الفعالة إلب
ى                 ة البشرية عل وجي وأهداف التنمي التنوع البيولوجي في بلوغ الغايات اإلنمائية لأللفية، وتحديد وإبراز العالقة بين التنوع البيول

 جميع المستويات؛
وغ   2010تحدة، فرصة اعتبار هدف أن يستكشف، مع أمين عام األمم الم       )ب(  آعالمة مؤقتة على الطريق نحو بل

 ؛2015الغاية السابعة من الغايات اإلنمائيـة لأللفيـة، أال وهي آفالة االستدامة البيئية، بحلول عام 
م ال          )ج( ام لألم ين الع ابع لألم ة الت متحدة  أن يعمل على نحو وثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومشروع األلفي

ة        9 للمساعدة في تحقيق االلهدف      2010وآخرين، إليجاد السبل الستعمـال أهداف ومؤشـرات        رع من الغاي دان    ( المتف انحسار فق
ة        ) آفالة االستدامة البيئية  (السابعة من الغايات اإلنمائية لأللفية      ) الموارد البيئية  ات اإلنمائي وغيرها من األهداف المالئمة من الغاي

 لأللفية؛
راف يحث -3 ى األط الغ عل ودهاإلب ن جه ة   م ع ة المتعلق ين العملي روابط ب جيع ال وطني لتش توى ال ى المس  عل

 ؛قادم الثاني الم لأللفية واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تقريرهاإلنمائية لغاياتبا
  الوطنية؛ األمين التنفيذي أن يأخذ ذلك في الحسبان عند تنقيح نموذج التقاريرإلى يطلب -4
ذي،           جاري المبادرات ال ب مع التقدير    حيط علما  ي إذ -5 ين التنفي ا األم وم به ي يق ى إيطلب  ة الت ذي أن   ل ين التنفي  األم

تدامة، وسبل  ة المس وجي للتنمي وع البيول ة التن رويج ألهمي ة للدراسة وأن يواصل الت ائج الكامل يش، واألمن آسب ينشر النت الع
ر   وطأة ال  من    فتخفي الالغذائي، و  ك    هوالقضاء علي   فق ل المناسبة      ، وذل ع المحاف ا   اإلعالم  واستخدام وسائل   ،في جمي ة بم  المالئم

ات،         ،على سبيل المثال ال الحصر    ،فيها ادل المعلوم ى األنشطة ذات     وإضفاء  االستعمال الكامل آللية غرفة تب  الطابع الرسمي عل
 . والتثقيف والتوعية الجماهيريةالصلة في اطار برنامج العمل للتنفيذ والتواصل، شامال االتصال
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 عمليات اإلتفاقية. دال 
من مذآرة األمين التنفيذي بشأن إستعراض وتجميع ) هـ(-)د(و) أ(11إن مشروع المقرر اآلتي مأخوذ من الفقرات  

ها من المذآرة نفس) ج) (ب (11آما أقترح ذلك في الفقرتين ) . UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2(مقررات مؤتمر األطراف 
 : قد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا في ما يلي 

 ومرفقها آي تتمشى وسياسات واجراءات وممارسات األمم 4/17 من الوثيقة 1أن يستعرض ويقوم بتصحيح الفقرة ) أ( 
عهد بشأن والتطورات الحديثة ال) USG و D-2, ASG)المتحدة المعمول بها بالنسبة لتعيينات المستويات الرفيعة في األمم المتحدة 

 تعيين وترقية موظفي األمم المتحدة،

 يقرراألخذ بعملية تدريجية في تجميع أو توحيد مقرراته بقصد اتمام عملية التجميع أو التوحيد لجميع مقرراته بحلول )ب( 
 ،2010عام 

 .  الثاني من المرفق أدناه أن يسحب المقررات الصادرة عن اجتماعيه الثالث والرابع ، الواردة قائمة بها في العمود) 1    (

 أن يطلب من األمين التنفيذي، بتوجيه من المكتب، أن يقترح مشروع تجميع أو توحيد المقررات في مجاالت التنوع )2( 
البيولوجي للغابات، والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، وارشاد لآللية المالية، ينظر فيه مؤتمر األطراف في 

 لثامن،اجتماعه ا

 أن يطلب أيضا من األمين التنفيذي ارسال مشروع المقررات المجمعة أو الموحدة المشار اليها في الفقرة السابقة الى )3( 
األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة آي تستعرضها وتدلي بتعليقات عليها، وأن ينقح المقترحات في ضوء تلك التعليقات 

 .ف في اجتماعه الثامنقبل عرضها على مؤتمر األطرا

 المرفق

 استعراض المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف في اجتماعيه الثالث والرابع
مقررات مؤتمر 

 األطراف
المقررات أو عناصر المقررات 

 58التي يمكن سحبها
 

آامل التنفيذ لم يعد له أهمية أو  
 أو ليس له اال قيمة تاريخيةأثر، 

تم تنفيذها ولكن أهميتها 
 أو آثارها مستمرة

 يجري تنفيذها

    المؤتمر الثالث
III/1   X 
III/2 X   
III/3  3الفقرة  5 و4 و2و1الفقرات  
III/4  مع مقررات 2قد يرغب مؤتمر األطراف في توحيد الفقرة   14و10 و8و5و3و2و1الفقرات 

 إلى 11 و7 و6 و4أخرى تتصل بارشاد لآللية المالية، الفقرات 
  ال تزال جارية16 و 15 و9 و 13

III/5  من المقرر ينبغي تجميعها أو توحيدها مع 6 الى 1الفقرات من   7الفقرة 
 مقررات أخرى تتعلق بارشاد لآللية المالية

III/6  يمكن تجميعها أو توحيدها مع مقررات 5 و3و) أ(2الفقرات   6و ) ب(2الفقرات 
  ساريتان4 و1الفقرتان . أخرى ذات صلة بالموارد المالية

III/7 X   
III/8  المقرر ومذآرة التفاهم هما االطار التشغيلي بشأن تنفيذ المادة   2الفقرة

 ينبغي 1والفقرة .  من االتفاقية المتعلقة باآللية المالية21
 .توحيدها أو تجميعها مع مقررات أخرى بشأن اآللية المالية

III/9 سارية9 و7 الى 4 ومن 2 و1الفقرات  3الفقرة  11 و8رتان الفق  
III/10    ان مؤتمر األطراف قد يرغب في توحيد أو تجميع هذا المقرر

 مع مقررات أخرى تتعلق بتحديد الهوية والرصد والتقييم
III/11  23 و16 و12 الى 1الفقرات من 

 24و
  سارية22 الى 18 ومن 17 و15 الى 13الفقرات من  

III/12 X   
III/13 X   
III/14  سارية7 و5 و4و 2 و1الفقرات   10 الى 8 و6 و3الفقرات  
III/15  سارية9 و8  و6 الى 3الفقرات   7 و2 و1الفقرات  
III/16 X   

                                                 
58 “X”تعني المقرر آله . 
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III/17  ينبغي ادماجها في نص موحد بشأن 8 و7 و2 و1الفقرات   6 الى 3الفقرات من 
IPRs 

III/18  يمكن تجميعها أو توحيدها مع 10 و9 و6 و4 و3 و2الفقرات   8 و7 و5 و1الفقرات 
 خرى بشأن التدابير الحافزةمقررات أ

III/19 X  
 
 
 
 

 

 
مقررات مؤتمر 

 األطراف
المقررات أو عناصر المقررات 

 التي يمكن سحبها
 

آامل التنفيذ لم يعد له أهمية أو  
 أثر، أو ليس له اال قيمة تاريخية

تم تنفيذها ولكن أهميتها 
 أو آثارها مستمرة

 يجري تنفيذها

III/20 X   
III/21  يمكن تجميعها أو 2 سارية، الفقرة 12 و10 و8 و3الفقرات   11 و9 و7 الى 4 و1الفقرتان 

 .توحيدها مع قرارات الحقة تتعلق بالتعاون
III\22 X   
III/23    3/23قد يرغب مؤتمر األطراف في جمع أو توحيد المقررين 

 .3/1و
III/24  ب (5و )أ(5الفقرتان  4 الى 1الفقرات من (

يمكن تجميعها أو 
توحيدهما بمقررات 
 أخرى ذات صلة

  سارية11 الى 6 ومن )و (5و) ه (5و) د (5و) ج (5الفقرات 
 

III/25 X   
III/26 X   
III/27 X   

 .   المؤتمر الرابع
IV/1 A  يمكن تجميعهما أو توحيدهما مع مقررات أخرى 6 و4الفقرتان   5 و3 و2 و1الفقرات 

 ذات صلة
IV/1.B  2 و1الفقرتان   
IV/1 C  يمكن تجميعها أو توحيدها4 و3 و1الفقرات   6 و5 و2الفقرات . 
IV/1 D  يمكن تجميعها أو توحيدها مع مقررات أخرى 4 و2الفقرتان   3 و1الفقرتان 

  سارية9 الى 5الفقرات من . ذات صلة 
IV/2  أ(10و) د(9 و7الفقرات (

) ي(10و) و(10و) ج(10و
 )ك(10و

) ب (10و) ج(9و) ب(9و) أ(9 و8 و6 الى 1الفقرات من  
 سارية) ط(10و) ح(10و) ز(10و) ه(10و) د(10و

IV/3    
IV/4  10 و8 و5 الى 4 و1الفقرة 

 1والمرفق 
  ساريتان6 و3الفقرة  11الفقرة 

 يمكن تجميعها أو توحيدها مع مقررات 9 و7 و2الفقرات 
 أخرى

IV5  إلى  ) 1 (2و) 2(1و) 1(1الفقرة
 والمرفق) 3(2

 سارية) 4(2و) 4(1و) 3(1الفقرات  
 ال تزال صالحة وينبغي تجميعها أو توحيدها مع 3الفقرة 

 .مقررات أخرى ذات صلة
IV/6  6 و4 و3الفقرات   13 الى 7 و5 و2 و1الفقرات 
IV/7 X   
IV/8  ب(6، )أ(6، 5الفقرات .  يمكن توحيدها أو ادماجها4الفقرة   )د(6 و3 و2 و1الفقرات (

 .سارية) ج(6و
IV/9  14 و11 الى 8 و6 و5الفقرات 

 16و
 17 و15 و13 و12 و7 و4 و3 و1الفقرات  2الفقرة 

IV/10, Part A  ه(1و) د(1و) ب1(1الفقرات (
 )ج(5و) أ(5و) ز(1و

 يمكن تجميعها أو 4 و3و) ح(1و) و(1و) ج(1و) أ(1الفقرات  
 توحيدها

  سارية2الفقرة 
IV/10, Part B  10 الى 7 ومن 5 الى 1من الفقرات   6الفقرة 
IV/10,Part C  7 الى 5 ومن 1الفقرات   11 الى 8 و4 الى 2الفقرات 

IV/11  والمرفق4 و2 و1الفقرات   3الفقرة  
 
 

مقررات مؤتمر 
 األطراف

المقررات أو عناصر المقررات 
 11التي يمكن سحبها

 
آامل التنفيذ لم يعد له أهمية أو  

 أثر، أو ليس له اال قيمة تاريخية
ها تم تنفيذها ولكن أهميت

 أو آثارها مستمرة
 يجري تنفيذها

IV/12 X   

                                                 
11 “X”تعني المقرر آله . 
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IV/13    ان المقرر آله قيد التنفيذ وقد يرغب مؤتمر األطراف في توحيد
 أو تجميع هذا المقرر مع مقررات أخرى ذات صلة

IV/14  ساريتان5 و4الفقرتان   3 الى 1الفقرات من  
IV/15  الى 11 و7 و3 الى 1الفقرات من 

17 
  سارية6 الى 4الفقرات من  

 ال تزال ذات صلة بقضايا متعلقة بمنظمة 10 الى 8الفقرات من 
التجارة العالمية، ويمكن تجميعها أو توحيدها مع مقررات 

 أخرى ذات صلة بتلك المنظمة
IV/16  16 و10 و4 الى 1الفقرات من 

 21 الى 19 و17و
............... 

......... 
 11والفقرة  . 18 و15 الى 12 ومن 9 و8 و7 و6 و5الفقرات 

مكن تجميعها أو توحيدها مع مقررات أخرى بشأن عمليات ي
 الهيئة الفرعية

 
IV/17   الى 10 ومن 7 الى 2الفقرات من 

15  
وقد يحتاج مؤتمر األطراف الى أن .  سارية 9 و8 و1الفقرات  

 نظرا لما 4/17 والمرفق بالمقرر 1يستعرض ويصحح الفقرة 
سياسات واجراءات وممارسات لدى األمم المتحدة يوجد من 

 D-2, ASG and(لتعيينات المستوى الرفيع داخل األمم المتحدة 
USG ( والتطورات الحديثة العهد بشأن تعيينات وترقيات

 .موظفي األمم المتحدة
IV/18 X   
IV/19 X   

 

 

 

 


